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ّ
نحو عاجل من مجلس الــوزراء، لرفع سن
تــقــاعــد رتــبــة »الـــفـــريـــق« املــنــصــوص عليه 
فــي قــانــون التقاعد والــتــأمــن واملــعــاشــات 
لــلــقــوات املــّســلــحــة، مـــن 64 إلــــى 65 عــامــا، 
الــدفــاع، الفريق أول  مع توصية من وزيــر 
مــحــمــد زكــــي، وهــيــئــة مــســتــشــاري مجلس 
ــنـــواب،  ــام ملــجــلــس الـ ــعـ ــــن الـ الـــــــوزراء واألمــ
أحــمــد عـــزت مــنــاع، بــســرعــة املــوافــقــة على 
ــّم تـــمـــريـــر مـــشـــروع  ــ ــــروع. وبـــالـــفـــعـــل تـ ــــشـ املـ
السبب  معرفة  دون  عجالة،  على  القانون 

الحقيقي لذلك.
ــذكــــرة اإليــضــاحــيــة  وكـــعـــادتـــهـــا، جـــــاءت املــ
ــاملــــشــــروع، مــكــتــظــة بـــالـــعـــبـــارات  ــة بــ ــقـ ــرفـ املـ
مـــغـــزى،  ذات  داللــــــة  أي  دون  اإلنـــشـــائـــيـــة، 
مــــرجــــعــــة املــــقــــتــــرح إلـــــــى »مـــــــا كــــشــــف عــنــه 
التطبيق العملي، من أن املدة املقررة حاليا 
الترقي  بعد  الــفــريــق،  رتبة  فــي  لالستمرار 
إلـــيـــهـــا، ال تــســمــح لــحــامــلــهــا بــاالســتــمــرار 
ــــذي يــحــقــق نقل  بــالــخــدمــة عــلــى الــنــحــو الـ
وكذا  مرؤوسيهم،  إلى  املكتسبة  خبراتهم 
ــيـــاديـــة األعــــلــــى، بــمــا  ــقـ شـــغـــل الـــوظـــائـــف الـ
يتماشى مع تطور أنظمة الخدمة للقوات 
املــســلــحــة«. ومـــن دون أي إجـــــراءات أخــرى 
بعد موافقة البرملان الروتينية والسريعة، 
أحيل املشروع لرئاسة الجمهورية، ليصدر 
الــرئــيــس املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي 
التعديل كقانون رسميا، بتاريخ 27 مايو/

أيــار الحالي، أي أن القانون ظهر ونوقش 
وصدق عليه وصدر خالل 48 ساعة فقط.

ــر الــوحــيــد  ــ والـــســـرعـــة الــفــائــقــة لــيــســت األمـ
 
ّ
القانون. فبعد تعديل سن الالفت في هذا 

الــتــقــاعــد لــرتــبــة الــفــريــق فــقــط، وهـــي ثــالــث 
املــصــري، أصبحت  أعلى رتبة في الجيش 
 التقاعد في 

ّ
هــنــاك مفارقة فــي جـــدول ســن

القانون. فتقاعد رتبة اللواء يحصل ببلوغ 
أول  والفريق  عــامــا،  والفريق 65  عــامــا،   58
أن سن  أي  عـــامـــا.   65 واملـــشـــيـــر  عـــامـــا،   62
تــقــاعــد رتــبــة الــفــريــق أصــبــح أكــبــر مــن سن 
تــقــاعــد الــرتــبــة األعــلــى مــنــه، الــتــي يشغلها 
حاليا وزيــر الدفاع محمد زكــي، ومساويا 
والتي  املشغولة حاليا،  غير  املشير  لرتبة 
كان السيسي نفسه آخر من تمتع بها قبل 

ترشحه لرئاسة الجمهورية في 2014.
األعلى  واملجلس  السيسي  دفــع  الــذي  فما 
ــــذي يصنع  لــلــقــوات املــســلــحــة لــلــتــعــديــل الـ
هـــذه املــفــارقــة الــغــريــبــة؟ مــصــادر حكومية 
»العربي  لـ اإلجابة  املستوى كشفت  رفيعة 
الــــجــــديــــد«، وتــتــمــثــل بـــاخـــتـــصـــار فــــي اســـم 
الــفــريــق أســـامـــة عــســكــر، الــرئــيــس الــحــالــي 

لهيئة عمليات القوات املّسلحة.
تنص املـــادة 12 مــكــررًا مــن قــانــون التقاعد 
والــتــرقــيــة واملـــعـــاشـــات لــلــقــوات املــســلــحــة، 
على أنه يجوز لرئيس الجمهورية، القائد 
األعلى للقوات املسلحة، مّد الخدمة لسنة 
واحـــــدة أو أكــثــر بــعــد بــلــوغ ســـن الــتــقــاعــد 
لكل من وزيــر الــدفــاع ورئيس أركــان حرب 

ــر أمـــــــــس األحـــــــــد،  ــ ــــصـ ــــى عـ ــتـ ــ تـــــســـــارعـــــت حـ
اإلسرائيلية،  الحكومة  تشكيل  مباحثات 
ــن حــــــزب »الــــلــــيــــكــــود« وزعـــيـــمـــه  ــ بـــعـــيـــدًا عـ
أمــس، من  الــذي أجــرى  بنيامن نتنياهو، 
للبقاء  األخــيــرة،  اللحظات  مــنــاورة  جهته، 
النيابية لحزب  الكتلة  في الحكم. وأعلنت 
»يمينا«، الذي يقوده نفتالي بينت، دعمها 
ف 

ِّ
ُكل الــتــي  الحكومة  إلــى  الــحــزب  انضمام 

ــــزب »يــيــش  ــم املــــعــــارضــــة، ورئــــيــــس حـ ــيـ زعـ
بعد  وذلــك  بتشكيلها،  لبيد،  يئير  عتيد«، 
اتـــفـــاق لــبــيــد وبــيــنــت عــلــى تـــولـــي األخــيــر 
رئــاســة الــحــكــومــة عــامــن، عــلــى أن يخلفه 

لبيد في املنصب.
وجاء قرار كتلة »يمينا«، في أعقاب اجتماع 
عقدته كتلة أمس، التخاذ قرار نهائي من 
مسألة االنضمام إلى حكومة لبيد. ويبدو 
أن بينت قد تمكن بشكل خاص من إقناع 
الـــوزيـــرة الــســابــقــة والــقــيــاديــة فــي الــحــزب، 
ــم مــــوقــــفــــه، بــعــدمــا  ــيـــت شــــاكــــيــــد، بــــدعــ ــلـ أيـ
كــانــت تــفــضــل تــشــكــيــل حــكــومــة بــمــشــاركــة 
»الليكود« وحزب »تكفاه حدشاه« برئاسة 
جدعون ساعر. وقال بينت ألعضاء كتلته، 
ــة فـــي حــكــومــة بــرئــاســة  ــاركـ إنــــه قــــرر املـــشـ
لــبــيــد، ملــنــع نتنياهو مــن مــواصــلــة »املـــّس 
محذرًا  بمصالحها«،  واإلضــــرار  بــالــدولــة 
القائم سيفضي  الوضع  أن »استمرار  من 
إلـــى ســيــادة الــفــوضــى«. وفـــي مــؤشــر على 
لحزبه،  املتطرف  اليميني  بالخط  التزامه 
أضـــاف بينت أن »الــقــيــادة تــفــرض تحمل 
املــســؤولــيــة، ولــيــس الــهــروب مــنــهــا، لدينا 
خطوط حمراء وسنّصر عليها، فلن نقوم 
بـــاالنـــســـحـــاب مــــن األراضــــــــي أو اإلضــــــرار 
بــالــهــويــة الــيــهــوديــة لــدولــة إســرائــيــل. فقد 
أن أحصن  لــي  كـــان مــن األســهــل بالنسبة 
نفسي وأصــــّب الــزيــت وأضــــرم الــنــار أكثر 
مثل اآلخرين، لكن هذا سيدفع الدولة إلى 

التفكك«.
ــــرار كــتــلــة »يــمــيــنــا« بــعــد الــتــوافــق  ــاء قـ ــ وجـ
أيضا بن األحزاب التي ستشكل الحكومة 
الــجــديــدة، وهـــي »يــيــش عــتــيــد«، »يــمــيــنــا«، 
ــاه«، »يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو«،  ــدشــ »تـــكـــفـــاه حــ
ــل«، و»مــــيــــريــــتــــس«، عـــلـــى تـــوزيـــع  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ »الـ
لبيد  حكومة  أن  علما  الــوزاريــة،  الحقائب 
ــم قـــائـــمـــة الــنــائــب  - بــيــنــت ســتــحــظــى بـــدعـ

الرئيسية  األفــــرع  وقــــادة  املسلحة  الــقــوات 
ــون من 

َ
ُمــعــف أنــهــم  فــقــط، بما يعني  الثالثة 

ضـــــرورة الــتــقــاعــد فـــي الــســن املـــحـــددة، إذا 
أصدر الرئيس املصري قرارًا باستمرارهم 

في الخدمة.
وعــلــى هــذا األســـاس، تخطى وزيـــر الــدفــاع 
مــحــمــد زكـــي ســـن 65 وهـــو بــرتــبــة الــفــريــق 
فريد  األركـــان محمد  رئيس  أول، وتخطى 
حــجــازي الـــــ67 عــامــا وهـــو بــرتــبــة الــفــريــق، 
كونهما من أصحاب الوظائف التي يمكن 
بعد  ملــا  خدمتها  مــّد  الجمهورية  لرئيس 
ســن التقاعد. وحصل األمــر ذاتــه مــع قائد 
ــواء مــحــمــد حــجــازي  ــلــ ــجــــوي، الــ ــاع الــ ــدفــ الــ
عــبــد املـــوجـــود، الــــذي أكــمــل 58 عـــامـــا، هي 
ســن تقاعد رتبة الــلــواء، ومــّد لــه السيسي 
بــاعــتــبــاره قـــائـــدًا لــفــرع رئــيــســي. أمـــا قــائــد 
ــقــــرب مــــن الــســيــســي،  الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة املــ
الــفــريــق أحـــمـــد خـــالـــد حـــســـن، فــقــد تخطى 
الـ63 عاما فقط ولم يبلغ بعد سن التقاعد، 
واألمر ذاته بالنسبة لقائد القوات الجوية، 
الفريق محمد عباس حلمي، الذي تخطى 

60 عاما فقط، فلم يبلغ سن التقاعد بعد.
وخــــارج هـــذه املــجــمــوعــة، ال يحظى برتبة 
ــو الـــفـــريـــق  ــ ــريــــق إال ضــــابــــط واحــــــــد هـ ــفــ الــ
أســامــة عــســكــر، الـــذي يكمل غـــدًا فــي األول 
الـــ64 عاما، وهــو سن  من يونيو/حزيران، 
التقاعد بالنسبة لرتبة الفريق، قبل تعديل 
ــام، لــتــضــاف ســنــة جــديــدة  الــقــانــون مــنــذ أيــ
إذ  القانون،  العسكرية بحكم  إلى مسيرته 
إنه ال يشغل أيا من الوظائف التي ُيسمح 
بتجاوز سن التقاعد فيها بمجرد إصدار 

قرار جمهوري.
والــعــالقــة بــن الــســيــســي وعــســكــر متميزة 
قــــبــــل األول  الـــــتـــــي دفـــــعـــــت مــــــن  ــة  ــ ــدرجـ ــ ــلـ ــ لـ
ــداث وظــــائــــف بــعــيــنــهــا لــلــثــانــي،  ــحــ ــتــ الســ
القناة ومكافحة  قــيــادة منطقة شــرق  مثل 
ــاب مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2015  ــ اإلرهـ
تم  2016، حن  األول  إلــى ديسمبر/كانون 
إبــعــاد عسكر، الــذي كــان أصغر مــن يحمل 
رتــبــة الفريق فــي ذلــك الــوقــت، إلــى منصب 
لكنه  له خصيصا،  حدث 

ُ
است أيضا  جديد 

الــدفــاع لشؤون  مكتبّي، هــو مساعد وزيــر 
تنمية سيناء.

ثـــــارت شـــائـــعـــات عن  وفــــي خـــريـــف 2017، 
إبــعــاد لعسكر مــن مناصبه وتــجــريــده من 
ســلــطــاتــه بــســبــب مـــخـــالـــفـــات مـــالـــيـــة، لــكــن 

»يمينا«  ورفــض  منصور.  عباس  العربي 
و»تـــكـــفـــاه حـــدشـــاه« أن تــحــظــى الــحــكــومــة 
بدعم »القائمة العربية املشتركة«. وذكرت 
صحيفة »يــديــعــوت أحــرنــوت«، أن رؤســاء 
ــزاب املــشــاركــة قــد اتــفــقــوا على توزيع  األحــ
ــنــــاصــــب، حـــيـــث ســـيـــكـــون رئــــيــــس حـــزب  املــ
ــرًا  ــدعـــون ســـاعـــر وزيــ »تـــكـــفـــاه حــــدشــــاه« جـ
لـــلـــقـــضـــاء، ورئــــيــــس »يـــســـرائـــيـــل بــيــتــيــنــو« 
أن  على  للمالية،  وزيـــرًا  ليبرمان  أفيغدور 
تتسلم زعيمة »العمل« ميراف ميخائيلي 
ينتسان  »ميرتس«  النقل، ورئيس  حقيبة 
هورفتيش، الصحة. وبحسب »يديعوت«، 
فإن عيساوي فرج من »ميريتس« سيكون 
الــعــربــي الــوحــيــد فــي الــحــكــومــة. وفـــي حــال 
قرر بينت نهائيا االنضمام لحكومة لبيد، 
الرئيس  اإلثنن  اليوم  األخير سيبلغ  فــإن 
اإلســرائــيــلــي رؤوفــــن ريــفــلــن، بتمكنه من 

تشكيل الحكومة.
وقــطــع قـــرار كتلة »يــمــيــنــا« الــطــريــق على 
مـــحـــاوالت »الــلــيــكــود« ونــتــنــيــاهــو إفــشــال 
كان  حيث  حكومة،  لتشكيل  لبيد  جهود 
»الــلــيــكــود« قــد عــرض صــبــاح أمـــس، فكرة 
رئاستها  عــلــى  يــتــنــاوب  حــكــومــة  تشكيل 
كـــل مـــن ســـاعـــر، نــتــنــيــاهــو وبــيــنــت. وذكـــر 
مــوقــع »ولــــــاله« أن »الــلــيــكــود« اقـــتـــرح أن 
ثم  أواًل،  للحكومة  رئيسا  ســاعــر  يصبح 

املصادر أكدت أنه كان قد خضع للتحقيق 
ادعـــاءات تتعلق بتلك املخالفات،  فقط في 
ــال إداريـــــــة أقــل  ــمـ وأســــنــــدت إلـــيـــه لــفــتــرة أعـ
أهــمــيــة، مــثــل مــســؤول مــشــروعــات الجيش 

في املنطقة املركزية.
أشهر  ثالثة  بعد  أي   ،2019 ديسمبر  وفــي 
مــن تــظــاهــرات ســبــتــمــبــر/أيــلــول الضخمة 
وتــصــاعــد الــحــديــث عــن فــســاد املــشــروعــات 
املقاول محمد علي،  العسكرية على لسان 
مرة  أســامــة عسكر  السيسي تصعيد  قـــّرر 
أخرى إلى منصب مميز، هو رئيس هيئة 
املسلحة، في خطوة  القوات  في  العمليات 
غــيــر مــعــتــادة، وتتمثل فــي أن يــعــود قائد 
عــســكــري يحمل رتــبــة الــفــريــق إلـــى وظيفة 
بعد بالفعل. وجــاء ذلك إلى 

ُ
أ مهمة بعدما 

جانب احتفاظ عسكر بملف تنمية سيناء 
في القوات املسلحة.

ووفــــقــــا لـــلـــمـــصـــادر، فـــقـــد أعـــــــاد الــســيــســي 
رصد  بعدما  الكبير،  املنصب  لهذا  عسكر 
استياء واســعــا داخــل الجيش مــن انتشار 
املالي  الفساد  عــن  واملعلومات  الشائعات 
لــبــعــض الــــقــــيــــادات، وبـــصـــفـــة خـــاصـــة فــي 
الهيئة الهندسية واالستخبارات الحربية.

ــه فــي الــوقــت الــذي  وأوضـــحـــت املـــصـــادر أنـ
كــانــت بــعــض وســائــل اإلعــــالم تــتــحــدث عن 
عسكريا،  ومحاكمته  عسكر  إقامة  تحديد 
كان األخير يتولى بالفعل اإلشــراف املالي 
واإلداري على العديد من املشاريع بتكليف 
مباشر من السيسي ووزيــر الدفاع. وعلى 
امللك  املشاريع، مشروع جامعة  هــذه  رأس 
ســلــمــان وغـــيـــره مــمــا يــنــفــذه الــجــيــش في 
ــر الــــذي اســتــدعــى في  جــنــوب ســيــنــاء، األمــ
تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة تـــدخـــل الـــســـيـــســـي إلعـــادتـــه 
ملــنــصــب رفــيــع فـــي الــجــيــش، بــهــدف إعـــادة 
حمة للقوات املسلحة وإسكات الحديث 

ُّ
الل

املالي  الفساد  توابع  املتصاعد، ســواء عن 
الــذي يحظى  رّد االعتبار لعسكر،  أو عــدم 
بشعبية كبيرة في الجيش بسبب خدمته 
ــالـــث املـــيـــدانـــي  ــثـ ــي الـــجـــيـــش الـ الـــطـــويـــلـــة فــ

وسالح املشاة.
ولم يكتف السيسي بإعادة عسكر ملنصب 
بالفعل،  واســعــة  سلطات  منحه  بــل  كبير، 
زادت بمرور الوقت في إطار تنظيم العالقة 
بـــــن الـــجـــيـــش واملـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــات  ــروعــ ــشــ ــة، واإلشـــــــــــــراف عــــلــــى املــ ــ ــيـ ــ ــــدنـ املـ
سيناء  محافظات  فــي  والخدمية  املرفقية 

والقناة والدلتا تحديدًا.
ــبــــح عـــســـكـــر فــي  ــادر، أصــ ــ ــــصــ وبـــحـــســـب املــ
األولــى  الكلمة  صاحب  األخيرين  العامن 
واألهــم في مجال التعاون بن املحافظن 
واملــحــلــيــات والــهــيــئــة الــهــنــدســيــة، ومــلــف 
مــخــالــفــات الــبــنــاء الــــذي أســـنـــده السيسي 
الكبرى  الــرســمــيــة  الحملة  خـــالل  للجيش 
خـــالل  تــــــــرأس  كـــمـــا   .2020 ــــي  فـ ــا  ــأنـــهـ بـــشـ
ــان املــشــتــركــة  ــلـــجـ ــيـــن الـ الـــشـــهـــريـــن املـــاضـ
بــن الجيش واملــحــلــيــات، ملــراجــعــة شــروط 
الــبــنــاء وقـــيـــود االرتـــفـــاعـــات الــقــصــوى في 
القرى واملدن اإلقليمية. كما يشرف عسكر 
التجمعات  إلقــامــة  القومي  املــشــروع  على 

البدوية في سيناء.

يذهب  أن  على  املنصب،  نتنياهو  يتولى 
ــادر فــي  ــالــــت مــــصــ إلـــــى بــيــنــت أخــــيــــرًا. وقــ
»الليكود« إن ساعر لم يرد على االقتراح، 
كون حزبه ال يثق في نتنياهو. من ناحية 
ثــانــيــة، كــثــف »الــلــيــكــود« الــتــحــريــض على 
اب«، حيث 

ّ
»الــــكــــذ بــيــنــت، واصـــفـــا إيـــــاه بـــــ

ــتـــواصـــل  ــلـــى مــــواقــــع الـ ــــرض الــــحــــزب عـ عــ
وهو  لألخير  مفبركة  صــورة  االجتماعي 
يرتدي الكوفية الفلسطينية، كتب تحتها 
»كــــــذاب«. وأفـــــادت »يـــديـــعـــوت« أن شــرطــة 
االحتالل قررت تكثيف اإلجراءات األمنية 
لحماية بينت في أعقاب التحريض عليه 

وتعزيز طاقم حراسته.
ــتـــي وصــلــت  ــــى الــــحــــدود الـ ــــي مـــؤشـــر إلـ وفـ
ــكــــود«،  ــيــ ــلــ ــتــــصــــدعــــات داخــــــــل »الــ إلـــيـــهـــا الــ
ومـــنـــاورات الــحــزب الــيــمــيــنــي اإلســرائــيــلــي 
اإلسرائيلية  التلفزة  قناة  ذكــرت  األخــيــرة، 
الليكودي  املالية والقيادي  أن وزير   ،»12«
على  أخيرًا  اقترح  كاتس،  يسرائيل  البارز 
الحزب.  لقيادة  انتخابات  إجــراء  نتنياهو 
وبحسب الــقــنــاة، فــإن كــاتــس اقــتــرح أيضا 
أن تواصل عائلة نتنياهو اإلقامة في املقر 
دولــة  حكومة  لرئيس  املخصص  الرسمي 
رفض  نتنياهو  لكن  القدس،  في  االحتالل 

العرض جملة وتفصيال.
صالح...

ثارت شائعات في 2017 
عن إبعاد لعسكر بسبب 

مخالفات مالية

تّم تمرير مشروع 
القانون بسرعة قياسية 

في البرلمان

مددت محكمة في 
الناصرة اعتقال كمال 

الخطيب إلى اليوم

حاولت مصر، عبر إيفاد مدير مخابراتها عباس كامل إلى القدس المحتلة ورام اهلل 
وغزة، واستقبالها وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكينازي، تقديم ضمانات لالحتالل، 
من أجل إطالق عملية إعادة إعمار ما دمره في غزة، باإلضافة إلى إعادة تحريك 

ملف األسرى اإلسرائيليين لدى »حماس«

القاهرة، رام اهلل ـ العربي الجديد

ــراك املـــصـــري الـــهـــادف  ــحــ اصـــطـــدم الــ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــدئــ ــهــ ــتــ لـــتـــثـــبـــيـــت الــ
ــــادة  ــــالق مـــلـــف إعـ ــ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة وإطـ
ــزة، أمـــس األحــــد، والــــذي شمل  إعــمــار قــطــاع غـ
إيــفــاد مــديــر املــخــابــرات املــصــري عــبــاس كامل 
إلى القدس املحتلة ورام الله وغزة، واستقبال 
الــقــاهــرة وزيـــر الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــي غابي 
زيــارة لوزير خارجية  أول  أشكينازي في في 
إسرائيلي ملصر منذ 2008، بعرقلة إسرائيلية 
واضحة مع ربط كل تسهيالت إعادة اإلعمار 
بحل قضية األسرى واملفقودين اإلسرائيلين 
ــر الـــــحـــــراك املـــصـــري  ــيـ ــسـ ــاع غـــــــزة. ويـ ــطــ ــــي قــ فـ
ــتـــوازيـــن: األول تــحــريــك ملف  مـ عــلــى خــطــن 
ــزة، خــصــوصــا فـــي ظل  ــادة إعـــمـــار قــطــاع غــ ــ إعـ
القطاع  منها  يعاني  التي  الصعبة  األوضـــاع 
بــعــد الـــعـــدوان، بــمــا فــي ذلـــك تــقــديــم ضمانات 
بــــأن املـــســـاعـــدات املــنــتــظــرة لــلــقــطــاع لـــن تصل 
إلــــى حـــركـــة »حـــمـــاس« تــمــاشــيــا مـــع الـــشـــروط 
األمــيــركــيــة، ومــع مــا يتطلبه ذلــك مــن انــخــراط 
مــصــري مــبــاشــر فـــي مــلــف اإلعـــمـــار مـــن خــالل 
طـــرح تــمــريــر األمـــــوال مــن خـــالل لــجــنــة دولــيــة 
بقيادة مصر أو األمم املتحدة جنبا إلى جنب 
مع إعادة تعويم دور السلطة الفلسطينية في 
القطاع. كما تعمل القاهرة على تحريك ملف 
األســـرى لــدى »حــمــاس« فيما يصر مسؤولو 

االحتالل على ربط امللفن ببعضهما.
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن  ــ وقـ
نتنياهو، بعد اجتماعه مع عباس كامل، في 
الجنود  باستعادة  »طالبت  املحتلة،  الــقــدس 
ــزة فــــي أقــــرب  ــ ــيــــن املـــحـــتـــجـــزيـــن فــــي غــ ــدنــ واملــ
ــت، وبــمــنــع حــمــاس مـــن تــعــزيــز قــوتــهــا، أو  وقــ
الــحــصــول عــلــى املــــــوارد املــخــصــصــة لــلــســكــان 
االستخبارات  وزيــر  اللقاء  وحضر  املدنين«. 
اإلســـرائـــيـــلـــي إيـــلـــي كـــوهـــن ورئـــيـــس مجلس 
ــن الــقــومــي مــائــيــر بـــن شـــبـــات، وذلــــك بعد  األمــ
عــــقــــد األخـــــيـــــر اجــــتــــمــــاعــــا مـــــطـــــواًل مـــــع مـــديـــر 
املــخــابــرات املــصــريــة. كــمــا نــقــل مــوقــع »وااله« 
اإلســـرائـــيـــلـــي عـــن أشـــكـــيـــنـــازي تــمــســكــه خــالل 
زيــارتــه القاهرة بربط إعــادة اإلعــمــار في غزة 
قوله إن »إسرائيل لن تدفع ملف إعادة إعمار 
 قضية األســرى 

ّ
قطاع غــزة قدما، من دون حــل

تحتجزهم  الذين  )اإلسرائيلين(  واملفقودين 
فور  تغريدة،  في  أشكينازي،  حماس«. وكتب 
وصوله إلى القاهرة، »سنناقش إرســاء وقف 
دائــم إلطــالق الــنــار مــع حــمــاس، وآلــيــة لتقديم 
املــســاعــدات اإلنسانية وإعـــادة إعــمــار غــزة مع 
الــدولــي«. وقــال  املجتمع  يلعبه  مــحــوري  دور 
»خالل املحادثات سأركز على التزام إسرائيل، 
ــارات، عــلــى إعــــــادة جــنــودنــا  ــبــ ــتــ فــــوق كـــل االعــ

ومواطنينا املوجودين في قبضة حماس«.
وقـــال مــســؤول مــصــري، لــوكــالــة »أسوشييتد 
بــــــــرس«، إن املــــحــــادثــــات مــــع املــــســــؤولــــن فــي 
إسرائيل تطرقت إلى مجموعة من اإلجراءات 
ــا الــــســــمــــاح بــــدخــــول املــــــواد  ــهـ ــأنـ ــتــــي مــــن شـ الــ
والــكــهــربــاء والـــوقـــود إلـــى الــقــطــاع، بــاإلضــافــة 
إلــــى الــتــوســيــع املــحــتــمــل لــلــمــســاحــة الــبــحــريــة 
املــســمــوح بــهــا لــلــصــيــاديــن فــي غــــزة. وأوضـــح 
في  مـــركـــزي  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســلــطــة  »دور  أن 
املحادثات. وتسعى مصر إلى إشراكها بعمق 
في عملية إعــادة اإلعــمــار«. وأعلن أن القاهرة 
ستقدم ضمانات بأن أموال إعادة بناء القطاع 
لــن تــجــد طريقها إلـــى »حـــمـــاس«، وربــمــا تمر 
مــن خــالل لجنة دولــيــة بقيادة مصر أو األمــم 
ــاق. كــمــا نــاقــش  ــفـ املــتــحــدة ســتــشــرف عــلــى اإلنـ
ــقــــدس، وســـبـــل تخفيف  كـــامـــل الـــوضـــع فـــي الــ
الــتــوتــرات فــي املــديــنــة، بــمــا فــي ذلـــك تخفيف 
الــقــيــود اإلســرائــيــلــيــة عــلــى املــســجــد األقــصــى، 
ــائـــالت  ــة مــــنــــع اإلخــــــــــالء املــــخــــطــــط لـــعـ ــيـ ــفـ ــيـ وكـ

فلسطينية من حي الشيخ جراح.
»العربي  لـ وبحسب مصادر مصرية، تحدثت 
ــري كــــــان عــلــى  ــ ــــصـ ــد املـ ــ ــوفـ ــ ــد«، فــــــإن الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
جـــدولـــه بــحــث عــــدد مـــن املــلــفــات مـــع الــجــانــب 
ــاع  ــ اإلســـرائـــيـــلـــي، لــضــمــان عــــدم تــفــجــر األوضـ
ــلـــى رأســــهــــا صــفــقــة األســــــــرى، إذ  مــــجــــددا، وعـ
بمفاوضات  بربطها  اإلســرائــيــلــيــون  يتمسك 
إعــــــادة اإلعــــمــــار. كــمــا يــبــحــث الـــوفـــد األمـــنـــي، 

مــطــلــبــا إســرائــيــلــيــا مــبــاشــرًا لــلــقــاهــرة، بــشــأن 
الحدود بن  اإلجـــراءات األمنية على  مراجعة 
مــصــر وقـــطـــاع غـــــزة، ملــنــع تــهــريــب األســلــحــة. 
وبــحــســب املـــصـــادر، تـــرى الــقــاهــرة أن فصائل 
املـــقـــاومـــة تــســتــخــدم الـــطـــريـــق الـــبـــحـــري وهـــو 
مسؤولية رئيسية للجانب اإلسرائيلي، إال أن 
الجانب  األمــنــي سيبحث سبل طمأنة  الــوفــد 
اإلســرائــيــلــي املــتــمــســك بـــإشـــراف مــصــري على 

عملية إعـــادة اإلعــمــار. وذكـــرت وكــالــة األنــبــاء 
الفلسطيني  الــرئــيــس  أن  »وفـــا«  الفلسطينية 
محمود عباس استعرض مع عباس كامل، في 
بالتهدئة  املتعلقة  املستجدات  »آخــر  الله،  رام 
الــشــامــلــة، بما يشمل الــقــدس والــضــفــة وغــزة، 
ــلـــف الـــحـــوار  ــزة، ومـ ــ ــاع غــ وإعــــــــادة إعــــمــــار قـــطـ
الذي  السياسي  واألفــق  الفلسطيني،  الوطني 
 لالستقرار واألمــن والسالم في 

ً
يعتبر مدخال

املنطقة«. ونقلت عن كامل تأكيده بأن عباس 
وعـــنـــوانـــهـــا،  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــشـــرعـــيـــة  »رأس 
دولة  مع  والعمل  التنسيق  وستواصل مصر 

فلسطن في جميع الخطوات واملبادرات«.
ــلــــت وكـــــالـــــة »األنـــــــــاضـــــــــول« عـــــن مـــصـــدر  ــقــ ونــ
فلسطيني مطلع قوله إن عباس كامل سيعلن، 
في غزة اليوم اإلثنن، عزم مصر إنشاء مدينة 
سكنية ضمن مشاريع إعادة اإلعمار. وأوضح 

أنـــه ســيــبــحــث مـــع قـــيـــادة »حـــمـــاس« 3 ملفات 
رئــيــســيــة، هــي تثبيت وقـــف إطــــالق الــنــار في 
ــزة، إلـــى جــانــب مــلــف إعــــادة إعــمــار مــا دمــره  غـ
العدوان، باإلضافة إلى قضية تبادل األسرى 
بــن »حــمــاس« وإســرائــيــل. وكــشــف أن رئيس 
املخابرات املصري، سيعقد اجتماعا مغلقا مع 
فــي غزة  »حــمــاس«  لـــ السياسي  املكتب  رئيس 
يحيى السنوار وعدد من قيادات الحركة، في 
حن سُيعقد اجتماع موسع آخــر، يضم قادة 

عدد من الفصائل في القطاع.
وبالتزامن مع زيارة كامل للقدس املحتلة ورام 
الله، استقبل وزيــر الخارجية املصري سامح 
أشكينازي،  غابي  اإلسرائيلي  نظيره  شكري 
في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي ملصر 
الخارجية املصرية،  منذ 2008. وذكــرت وزارة 
فــي بــيــان، أن الـــزيـــارة تــأتــي فــي إطـــار تــواصــل 
مصر مع الجانبن لتثبيت وقف إطالق النار 
بن دولــة االحتالل وقطاع غــزة. وأكــد شكري، 
خــالل اللقاء، ضــرورة البناء على إعــالن وقف 
إطالق النار، عبر التوقف عن كافة املمارسات 
ــاع وتصعيد  ــ الــتــي تــــؤدي إلـــى تــوتــيــر األوضــ
املواجهات، خاصة في األراضــي الفلسطينية، 
وضرورة مراعاة الحساسية الخاصة املرتبطة 
بــالــقــدس الــشــرقــيــة واملــســجــد األقـــصـــى وكــافــة 
ــيــــة واملـــســـيـــحـــيـــة. وشــــدد  ــقــــدســــات اإلســــالمــ املــ
ــتـــرة املــقــبــلــة  ــفـ ــتـــحـــرك خـــــالل الـ عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـ
التـــخـــاذ مــزيــد مـــن الــتــدابــيــر الــتــي تــهــدف إلــى 
تــعــزيــز الـــتـــهـــدئـــة، وتـــوفـــيـــر الــــظــــروف الـــالزمـــة 
لخلق مــنــاخ مــــواٍت إلحــيــاء املــســار السياسي 
ــاءة 

ّ
ــادة وبــن املــنــشــود، وإطــــالق مــفــاوضــات جــ

بــن الجانبن بشكل عــاجــل، مــع االمتناع عن 
املبذولة في هذا  الجهود  عرقل 

ُ
ت إجـــراءات  أي 

الـــصـــدد. وأعـــــاد شــكــري الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــف 
مصر الثابت من أن التوصل إلى حل الدولتن 
هــو السبيل الــوحــيــد لتحقيق الــســالم الــعــادل 
ــــن واالســـتـــقـــرار املــنــشــودّيــن في  والـــدائـــم واألمـ
املنطقة، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني 
في تقرير مصيره، عبر إقامة دولته املستقلة 
ــقـــدس الــشــرقــيــة عــلــى خــطــوط  وعــاصــمــتــهــا الـ
إلى  استناًدا  يونيو/حزيران 1967  الرابع من 
املرجعيات الدولية ذات الصلة. وذكر البيان أن 
الوزيرين بحثا كذلك سبل العمل على تسهيل 
عملية إعـــادة إعــمــار قــطــاع غــزة بشكل عاجل 
قبلة، كما اتفقا على مواصلة 

ُ
خالل املرحلة امل

التشاور بن مصر ودولــة االحتالل والسلطة 
كيفية  بــحــث  أجـــل  مــن  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
الخروج من الجمود الحالي في مسار السالم.

صالح النعامي 
حيفا ـ ناهد درباس

ــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ كــــــشــــــفــــــت صــ
أحرونوت«، أمس األحد، أن مجموعة 
مـــــن مـــنـــظـــمـــة »الهـــــــافـــــــا« اإلرهــــابــــيــــة 
بتنفيذ جرائم  كانت تستعد ملخطط 
ــد فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي الـــــــــــــ48، فـــيـــمـــا ال  ــ ضــ
ــزال قــــوات االحـــتـــالل تــعــتــقــل شبانا  تــ
ــارت  ــ ــــل. وأشــ ــــداخـ مــــن فــلــســطــيــنــيــي الـ
»يديعوت أحــرونــوت« إلــى أن شرطة 
االحــتــالل تمكنت من إحباط مخطط 
املــســتــوطــنــن، لتنفيذ  ملــجــمــوعــة مـــن 
جـــرائـــم ضـــد فــلــســطــيــنــيــي الــــــــ48، في 
آخـــــر لـــحـــظـــة. وذكــــــــرت أن مــجــمــوعــة 
ــن املـــســـتـــوطـــنـــن  ــ تـــضـــم الــــعــــشــــرات مـ
الذين يقطنون مستوطنة »العفولة«، 
على  »تليغرام«،  تطبيق  عبر  اتفقوا، 
ــمـــات ضــــد فــلــســطــيــنــيــي  تــنــفــيــذ هـــجـ
الداخل تصل إلى حد القتل. وعرضت 
الصحيفة صـــورًا مــن املــراســالت بن 
أعضاء املجموعة. وجاء في إحداها: 
»نحن متوجهون لقتل عرب، انتهى«. 
»اليوم  املجموعة،  أعضاء  أحــد  وقــال 
ــأزهـــق نــفــســا عـــربـــيـــة، ولـــيـــس لــدي  سـ
مــشــكــلــة فـــي أن أســجــن مــقــابــل ذلـــك«. 

وتــبــاهــى أحـــد أفــــراد املــجــمــوعــة بأنه 
فــي يــوم سابق بمهاجمة سائق  قــام 
أدائه  أثناء  العفولة  في  حافلة عربي 
عمله. وأوضــحــت أنــه على الــرغــم من 
أن املــجــمــوعــة تــضــم الــعــشــرات، إال أن 
فقط،  منهم  تسعة  اعــتــقــلــت  الــشــرطــة 
بــعــد أن ضــبــطــت بــحــوزتــهــم وســائــل 
هــجــومــيــة مــخــتــلــفــة. مــن جــهــة ثــانــيــة، 
اعتقال  الــنــاصــرة  فــي  مـــددت محكمة 
لجنة  رئيس  الخطيب،  كمال  الشيخ 
املتابعة  لجنة  عن  املنبثقة  الحريات 
ــل الــفــلــســطــيــنــي،  ــداخــ الــعــربــيــة فـــي الــ
ــيــــوم اإلثــــنــــن، والـــــــذي تــتــهــمــه  ــى الــ ــ إلـ
»بالتحريض  اإلســرائــيــلــيــة  الــشــرطــة 
مع  والتماثل  والعنف،  اإلرهــاب  على 
قد  الخطيب  وكـــان  إرهـــابـــي«.  تنظيم 
اعــتــقــل، فــي 14 مــايــو/ أيــــار الــحــالــي، 
من منزله في كفر كنا، وســط إطالق 

الــرصــاص الحي والــغــاز على منزله، 
وعــــلــــى مـــســـجـــد عــــمــــر بـــــن الـــخـــطـــاب 
الــذي يعمل بــه إمــامــا وخطيبا. وقــال 
املــحــامــي حــســن جـــبـــاريـــن، مـــن طــاقــم 
الــدفــاع عن الخطيب، »كــل ما نسبوه 
من أقوال واتهامات يدل على أن امللف 
سياسي. طلبنا معرفة أين اإلشكالية 
فــــي الـــخـــطـــاب املـــنـــســـوب لـــلـــشـــيـــخ. ال 
يــوجــد نــقــاش قــانــونــي، وهـــذا تطرف 
من قبل النيابة«. وفي سياق متصل، 
أفرجت محكمة في حيفا، أمس األحد، 
مــديــنــة شفا  مــن  عــن سبعة معتقلن 
عمرو، تم اعتقالهم الخميس املاضي، 
ضــمــن حــمــلــة تــرهــيــب لــألهــالــي، لكن 
قــوات االحــتــالل واصــلــت، فــي املقابل، 
حملة االعتقاالت في البلدات العربية 
الــهــبــة الشعبية  ضـــد املـــشـــاركـــن فـــي 
ــاهـــرات االحــتــجــاجــيــة نــصــرة  ــتـــظـ والـ
ــــى وغـــــزة،  ــــصـ لـــلـــقـــدس املـــحـــتـــلـــة واألقـ
واعــتــقــلــت أمـــس أربــعــة أشــخــاص من 
بلدة كفر قــرع، بشبهة االعــتــداء على 
عــائــلــة يــهــوديــة »دخـــلـــت إلــــى الــقــريــة 
العربية  الهيئة  ورصــــدت  بــالــخــطــأ«. 
للطوارئ أكثر من 1700 اعتقال، و300 
حالة اعــتــداء على مواطنن عــرب، أو 

على ممتلكاتهم بالفترة األخيرة.

)Getty/تريد مصر إشراك السلطة الفلسطينية بإعادة إعمار غزة )مجدي فتحي

أجرى نتنياهو آخر مناوراته للبقاء في الحكم )يوري كورتيز/فرانس برس(

  شرق
      غرب
القنصل األردني يزور 

المواطَنين المحتجَزين 
في إسرائيل 

وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  قــال 
ــتـــربـــن  ــغـ الــــخــــارجــــيــــة وشـــــــــــؤون املـ
الفايز، أمس  الله  األردنــيــن، ضيف 
األحـــــــد، إن الــقــنــصــل فــــي الـــســـفـــارة 
األردنــــيــــة فـــي تـــل أبـــيـــب )لــــم يــحــدد 
ــــن  ــنـ ــ ــــواطـ املـ أمـــــــــــس،  زار،  اســـــــمـــــــه( 
إسرائيل،  في  املحتجزين  األردنين 
مصعب الدعجة ود خليفة العنوز، 
والـــلـــذيـــن اعــتــقــال مـــن قــبــل ســلــطــات 
الحالي  االحتالل في 18 مايو/أيار 
بعدما تسلال عبر الحدود. وأوضح 
ــايـــز أن الـــــــــوزارة ســتــســتــمــر فــي  ــفـ الـ
كما  سراحهما،  إطـــالق  على  العمل 
ــارة فــــي تــــل أبــيــب  ــفـ ــسـ ســـتـــواصـــل الـ

زيارتهما واالطمئنان عليهما.
)العربي الجديد(

االحتالل يعتقل 
خضر عدنان

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس األحد، عددًا من الفلسطينين 
ــــن الــضــفــة  ــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مـ فـ
حركة  في  القيادي  بينهم  الغربية، 
املحرر،  واألسير  اإلسالمي  الجهاد 
ــر عــــدنــــان )الـــــــصـــــــورة(. وقــــال  خـــضـ
مدير نادي األسير الفلسطيني في 
مــحــافــظــة جـــنـــن، مــنــتــصــر ســمــور، 
قـــــوات  إن  الـــــجـــــديـــــد«،  »الــــعــــربــــي  لـــــ
االحتالل اعتقلت عدنان فجر أمس 
خـــــالل عــــودتــــه مــــن نـــابـــلـــس شــمــال 

الضفة.
)العربي الجديد(

لولوة الخاطر: إسرائيل 
قوة استعمارية 

قـــالـــت مـــســـاعـــدة وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
املتحدثة الرسمية بوزارة الخارجية 
ــر، إن  ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ ــة، لــــــولــــــوة الــ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
االحــتــالل اإلسرائيلي هــو آخــر قوة 
اســتــعــمــاريــة نــعــرفــهــا فـــي عــصــرنــا، 
وما حدث في العدوان األخير ليس 
اعتداء من طرفن، وإنما من جيش 
يــمــلــك الــســالح الـــنـــووي عــلــى أنــاس 
بــــــدون دولــــــة يـــعـــانـــون مـــنـــذ عـــقـــود. 
وأضافت، في مقابلة مع قناة سكاي 
نيوز البريطانية: »نحن ال نتحدث 
عن اعتداء من طرفن، بل عن دولة 
تملك السالح النووي وجيشها من 
العالم تطورًا، وأناس  أكثر جيوش 

بدون دولة يعانون منذ عقود«.
)العربي الجديد(

الجامعة العربية ترحب 
بتشكيل لجنة تحقيق

ــة، أمـــس  ــيـ ــربـ ــعـ رحـــبـــت الـــجـــامـــعـــة الـ
لجنة تحقيق  بقرار تشكيل  األحــد، 
ــة فـــي الـــجـــرائـــم واالنــتــهــاكــات  ــيـ دولـ
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. واعـــــتـــــبـــــر األمـــــــن 
ـــســـاعـــد لــــشــــؤون فــلــســطــن 

ُ
الــــعــــام امل

ـــحـــتـــلـــة فــي 
ُ
واألراضــــــــــي الـــعـــربـــيـــة امل

قــرار  أن  علي،  أبــو  الجامعة، سعيد 
املــجــلــس األمـــمـــي لــحــقــوق اإلنـــســـان 
ـــاء لــــجــــنــــة لــــلــــتــــحــــقــــيــــق فـــي  ـــشـــ ــــإنـــ بــ
باألراضي  اإلسرائيلية  االنتهاكات 
الــفــلــســطــيــنــيــة املـــحـــتـــلـــة، »يــعــكــس 
ــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى الــقــيــام 

ُ
عـــزم امل

ــا يــواجــهــه  بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه تـــجـــاه مــ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن مـــجـــازر 

وانتهاكات«.
)األناضول(

الصومال: مقتل 100 
من حركة الشباب

أعـــلـــن الــجــيــش الـــصـــومـــالـــي، أمــس 
األحد، مقتل 100 من عناصر حركة 
قام  عسكرية  عملية  إثــر  الــشــبــاب، 
بــهــا جــنــوبــي الـــبـــالد. وقــــال رئيس 
األركــان في الجيش، أدوى يوسف 
ــــوت الــجــيــش«  راغـــــــي، إلذاعـــــــة »صــ
ــــوات أطــلــقــت  ــقـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، إن »الـ
عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة ضـــــد مــقــاتــلــي 
الــشــبــاب فــي قـــرى وبـــلـــدات بإقليم 
شــبــيــلــى الـــوســـطـــى«، أســـفـــرت عن 
مــقــتــل 100 مـــن عــنــاصــر الــحــركــة، 
ــاديــــون مـــيـــدانـــيـــون لــم  ــيــ بــيــنــهــم قــ

يفصح عن أسمائهم أو عددهم.
)األناضول(
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خطوط حمر 
في تونس

للحديث تتمة...

عرقلة إسرائيلية 
إلعادة إعمار غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في 
قطاع غزة، أمس األحد، إن إسرائيل 
عائالت،  بحق  مجزرة   19 ارتكبت 
وأضافت  األخير.  عدوانها  خــالل 
الفلسطينيين  إجمالي  أن  الـــوزارة 
الذين استشهدوا في المجازر الـ19، 
بلغ 91 فلسطينيًا، بينهم 41 طفًال، 
الوزارة،  و25 سيدة. وبحسب رصد 
الفلسطينية،  الكولك  عائلة  فإن 
ضحيتها  راح  ــزرة  ــج م شــهــدت 
وبلغ  الشهداء  من  األكبر  العدد 
سيدات،  و6  أطفال   8 بينهم   ،21
عوف أبــو  عائلة  فــقــدت   بينما 
و5 سيدات،  طفل  بينهم  أفراد،   9
لمنزلهم  مباشر  استهداف  جــرّاء 
الـــوزارة  ــت  ــق ووثّ ــزة.  غـ بمدينة 
استشهاد 6 فلسطينيين من عائلة 

الطناني.

19 مجزرة 
بـ91 ضحية

االحتالل يربط 
التسهيالت 

بحل قضية األسرى... 
والقاهرة تعرض 

اإلشراف المباشر

وليد التليلي

 
ٌ
أثارت الرسالة التي وجهتها مجموعة

من القيادات العسكرية التونسية 
املتقاعدة إلى الرئيس التونسي، قيس 

 كبيرًا في البالد، ومخاوف 
ً
سعّيد، جدال

أكبر من دخول قيادات سابقة في 
 الصراع السياسي 

ّ
الجيش على خط

الدائر في تونس، وإن كان من باب 
النصح وإبداء الرأي. وتوجه 6 من 

القيادات الكبرى العسكرية املتقاعدة، 
يوم الجمعة املاضي، برسالة إلى سعّيد، 
وصفها أصحابها بأنها »األمل األخير 

إلنقاذ البالد«. 
واعتبر األمني العام للحزب الجمهوري، 

عصام الشابي، أن تدخل عسكريني 
في الشأن السياسي »نتيجة طبيعية 

الستسهال الحديث عن االنقالبات 
والدعوة إلى إقحام املؤسسة 

العسكرية في حسم الخالفات، 
ولتنازع الصالحيات حول املؤسسة 

األمنية«. كما اعتبر األمني العام للتيار 
الديمقراطي، غازي الشواشي، أن 

»استعمال القيادات العسكرية املتقاعدة 
لرتبهم للتوجيه والتأثير والضغط على 

مؤسسات الدولة ظاهرة غير صّحية 
وخطيرة، خصوصًا إذا علمنا أن هناك 
جهات سياسية متخفية تدفعهم لهذا 

الصنيع، لغايات ال عالقة لها بمصلحة 
البالد واستقرارها«.

وتضمنت رسالة املوقعني تأكيدًا على 
»القواعد الديمقراطية، ومبدأ التحاور 
والعمل برأي األغلبية، وقاعدة التداول 

على السلطة بحسب ما يفضي به 
صندوق االنتخابات، مع احترام 
املنافسني السياسّيني لبعضهم 

ومواصلة الحوار معهم في األطر 
وبالوسائل القانونّية«. وشّدد كثيرون 

في تونس، على حق أي مواطن في 
ممارسة حقوقه الدستورية، وإن 

كان من قيادات الجيش السابقة التي 
لم تعد تربطها عالقة باملؤسسة 

العسكرية. ولكن على الرغم من ذلك، 
فإن املخاوف التي أثيرت حول الرسالة، 
سببها إصرار املجموعة على صفاتها 
العسكرية في هذا البيان الذي لم يوقع 
من قبل القيادات بصفتهم كمواطنني، 

وهو ما يمكن أن يثير لبسًا لدى 
التونسيني.

وعلى الرغم من أن الجيش التونسي 
كمؤسسة، يظل على الحياد في ما 
يتعلق بالسياسة، وليست له أطماع 

في السلطة، وهو ما بّينته كل التجارب 
السابقة على مر عقود في تونس )مع 

استثناءات هامشية(، إال أن بعض 
الشخصيات العسكرية كانت دائمًا 
حاضرة، كوزراء أو مسؤولني كبار، 

في كل األنظمة السابقة. ويصبح 
الخوف من أن يقحم املتصارعون اليوم، 

القوات العسكرية واألمنية، في الشأن 
السياسي، عنوة، ويدفعونها إلى ساحة 

السجال مكرهة. 
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»هيئة تحرير الشام« 
تعتقل العشرات

ــام«  ــشــ اعـــتـــقـــلـــت »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــ
ــد،  ــ ــــس األحــ ــا(، أمــ ــقــ ــابــ ــرة ســ ــنــــصــ )الــ
عــــشــــرات األشــــخــــاص ضـــمـــن حــمــلــة 
أمنية في مناطق سيطرتها شمالي 
الــبــالد، مستمرة منذ أول من  غــرب 
أمــس السبت، وتــهــدف إلــى مالحقة 
»عــمــالء الــنــظــام واملـــروجـــن لـــه« في 
ــر  مـــنـــاطـــق عـــــدة بـــريـــف إدلــــــــب. وذكــ
جهاز »األمــن العام« التابع للهيئة، 
 القوة التنفيذية التابعة له تنفذ 

ّ
أن

حــمــلــة أمــنــيــة ضـــد »عـــمـــالء للنظام 
ــه، وعــــــدد مــن  ــ ــــن لـ ــروجـ ــ املــــجــــرم واملـ
املــشــتــبــه بــهــم فـــي مــديــنــتــي سلقن 
وجــســر الشغور وريــفــهــمــا«. وأشــار 

إلى اعتقال العشرات منهم.
)العربي الجديد(

التحقيق مستمر مع 
قاسم مصلح في بغداد

ــــي  ــراقـ ــ ــــري عـ ــكـ ــ ــسـ ــ أكـــــــــد مـــــــســـــــؤول عـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أمـــس األحـــد،  لـــ
ــزال مــســتــمــرًا مع  ــ أن الــتــحــقــيــق ال يـ
ــد الــشــعــبــي«  الــــقــــيــــادي فــــي »الـــحـــشـ
ــام،  ــ قـــاســـم مــصــلــح املــعــتــقــل مـــنـــذ أيـ
مشيرًا إلى أنه يتم استجوابه بشأن 
عـــدد مــن املــلــفــات مــنــهــا »اســتــهــداف 
الــنــاشــطــن وقـــتـــل مــتــظــاهــريــن في 
كــربــالء وكــذلــك اســتــهــداف مصالح 
»الضغوط  أن  إلــى  ولفت  أميركية«. 
سياسية  أطـــراف  قبل  مــن  مستمرة 
الشعبي  بالحشد  وأخـــرى  مختلفة 

إلطالق سراحه«.
)العربي الجديد( 

 
قصف تركي شمالي 

العراق
قــالــت مــصــادر محلية فــي محافظة 
دهــــــــــوك، ضــــمــــن إقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ـــ الــــعــــراق، لـ
مــقــاتــالت تركية نــفــذت أمــس األحــد 
مـــوجـــة قـــصـــف جــــديــــدة اســتــهــدفــت 
الكردستاني،  العمال  لحزب  مواقع 
فــي قـــرى وبـــلـــدات عــراقــيــة حــدوديــة 
مع تركيا، أسفرت عن إيقاع خسائر 
في صفوف مسلحي الحزب. بدوره، 
ــد مـــســـؤول فـــي الـــلـــواء 80 ضمن  أكــ
قـــــــوات الـــبـــشـــمـــركـــة رصــــــد خــســائــر 
بــن مسلحي حـــزب »الــعــمــال« على 

مستوى األفراد ومخازن السالح.
)العربي الجديد(

طرابلس ـ العربي الجديد

توالت ردود الفعل في ليبيا على االستعراض 
ــــذي نــظــمــتــه مــلــيــشــيــات الـــلـــواء  الــعــســكــري الـ
املـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حــفــتــر فــــي مـــطـــار بــنــيــنــا 
العسكري في بنغازي، أول من أمس السبت، 
 بــأي حــضــور رســمــي ليبي. 

َ
والـــذي لــم يــحــظ

وفيما تدور التساؤالت حول مستقبل حفتر 
دخـــول خريطة  بعد  والــعــســكــري،  السياسي 
التنفيذ، عــاد  فــي ليبيا حــّيــز   األمــمــي 

ّ
الــحــل

حــفــتــر مـــن خــــالل اســتــعــراضــه إلــــى مــحــاولــة 
الــتــأثــيــر بــقــوة الــســالح، وهـــي مــحــاولــة فشل 
فيها مــرارًا. ونظمت مليشيات حفتر عرضا 
عسكريا، أول مــن أمــس، فــي قــاعــدة »بنينا« 
بمشاركة مرتزقة سورين وسودانين، وفق 
سرت  تحرير  عمليات  غرفة  باسم  املتحدث 
الـــهـــادي دراه. وكــشــفــت مــصــادر  الـــجـــفـــرة،   -
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عن  لــيــبــيــة مــتــطــابــقــة، لـــ
تلقي حفتر رسائل من عواصم عدة، أبلغته 

بعدم رضاها عن عرضه خالل هذا التوقيت 
الذي تشهد فيه ليبيا تقاربا سياسيا كبيرًا. 
قــيــادة حفتر عّدلت  فــإن  للمعلومات،  ووفــقــا 
مــن جـــدول الــعــرض، تــجــاوبــا مــع الــضــغــوط، 
بإلغاء بعض من فقراته، خصوصا املتعلقة 
كانت  حديثة  روســيــة  طــائــرات  باستعراض 
ــة مــن  ــعــ ــــي حـــفـــل تـــخـــريـــج دفــ ــــت فـ ــاركـ ــ ــــد شـ قـ
بنغازي.  جنوبي  أشهر،  قبل  حفتر  مقاتلي 
قبل  مــن  اســتــعــراض حفتر بتجاهل  وحظي 
قادة السلطة التنفيذية في طرابلس، وكذلك 
الذين  الــنــواب عقيلة صــالــح،  رئيس مجلس 

وّجه لهم حفتر جميعهم دعوة للحضور. 
الــعــرض أن  واعتبر حفتر فــي خطابه خــالل 
التي عقدت العتماد  الدولية  املؤتمرات  »كل 
املسار السلمي، وعلى رأسها مؤتمر برلن، 
الــصــائــب بتوجيه  الــقــرار  لــم تكن إال نتيجة 
قواتنا نحو طرابلس«. وأضــاف »لــن نتردد 
في خوض املعارك من جديد لفرض السالم 
ــّمـــت عــرقــلــتــه بــالــتــســويــة  ــا تـ بـــالـــقـــوة، إذا مــ
السلمية املتفق عليها. وقد أعــذر من أنــذر«. 
وعقب الخطاب، دعا املجلس األعلى للدولة 
فـــي لــيــبــيــا، فـــي وقــــت مــتــأخــر أول مـــن أمــس 
السبت، املجتمع الدولي، إلى رفع يده تماما 
»األجسام  مع  والعمل  حفتر،  مليشيات  عن 
الــشــرعــيــة« فــي الـــبـــالد. وطــالــب املــجــلــس في 
الــذي  العسكري  الــعــرض  بــيــان، تعليقا على 
الرئاسي  »املجلس  مليشيات حفتر،  نظمته 
)املــنــبــثــق عــن خــريــطــة الــحــل األمــمــيــة(، كونه 
القائد األعلى للجيش الليبي، بضرورة وضع 
حّد لهذه الخروقات الخطيرة، والسلوكيات 
العدوانية التي تقوم بها مجموعات الكرامة 

وإخراج املقاتلن األجانب من ليبيا«. وقالت 
ــــذي جمع  ــان، إن الـــلـــقـــاء الـ ــيـ ــارة، فـــي بـ ــفـ الـــسـ
نــورالنــد واملــنــفــي فــي تــونــس، خــالل الــزيــارة 
التي يجريها األخير إلى العاصمة التونسية 
)بدأت السبت وتستمر 3 أيام(، شهد »نقاشا 

ــيــــة )مــلــيــشــيــات حـــفـــتـــر(«، مــنــاشــدًا  ــابــ اإلرهــ
املجتمع الدولي »القيام بدوره املناط به في 
وفق  العسكرية  املؤسسة  بتوحيد  الــشــروع 
عــقــيــدة وطــنــيــة خـــالـــصـــة، تـــقـــوم عــلــى حفظ 
الــحــدود وصـــون الــدســتــور والــنــأي بنفسها 

عن العملية السياسية«.
لكن الــرســالــة األوضـــح خــرجــت أمــس األحــد، 
إذ ذكــرت  ليبيا،  فــي  األميركية  الــســفــارة  مــن 
املنفي،  الــرئــاســي، محمد  املجلس  رئيس  أن 
قد بحث مع السفير األميركي في طرابلس، 
ريتشارد نورالند، »آليات توحيد املؤسسات 
العسكرية واألمنية وغيرها من املؤسسات، 
 عـــن مــلــف االنـــتـــخـــابـــات واملــصــالــحــة، 

ً
فـــضـــال

جــيــدًا حـــول مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن الــقــضــايــا، 
العسكرية  املــؤســســات  توحيد  ذلــك  فــي  بما 
واملصالحة،  األخـــرى،  واملؤسسات  واألمنية 
وإخـــــراج املــقــاتــلــن األجـــانـــب، واالنــتــخــابــات 
األول  كانون  ديسمبر/  في  إجــراؤهــا  املزمع 
املقبل«. كما شهد اللقاء نقاشا حول تحسن 
للتعامل  ليبيا،  في جنوب  األمنية  الظروف 
بشكل أفضل مع قضايا مثل االتجار بالبشر 

ووجود املرتزقة.
وكان نائب رئيس املجلس الرئاسي الليبي، 
ر يوم الجمعة املاضي، 

ّ
عبد الله الالفي، قد حذ

التي  األحــاديــة«  العسكرية  »التصرفات  مــن 
الــصــراع وعرقلة  ــادة تأجيج  مــن شأنها »إعـ
إشــارة  فــي  الــبــالد،  فــي  السياسية«  العملية 
الباحثة  ورأت  العسكري.  حفتر  عــرض  إلــى 
ــنـــاس  ــات الــــدولــــيــــة، إيـ ــعــــالقــ الـــلـــيـــبـــيـــة فــــي الــ
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  محمود، 
خــطــاب حفتر كـــان »مــرتــبــكــا عــلــى الــرغــم من 
أنـــه تــزامــن مــع اســتــعــراض لــلــقــوة الــســالح«. 
أن يكتفي  مـــن  ــداًل  ــ بـ أن »حــفــتــر  وأوضــــحــــت 
قــدرتــه  وأكـــد  عـــاد  السياسية  العملية  بــدعــم 
ــارة إلـــى قــولــه إن  ــ عــلــى تــقــويــضــهــا«، فـــي إشـ
مليشياته »كانت قريبة من تحرير العاصمة 

طرابلس لكن العالم هرع لوقف الزحف«. 
مــن جــهــتــه، رأى الــنــاشــط الــســيــاســي الليبي 
»ال يحمل  الـــخـــطـــاب  أن  الـــرابـــطـــي،  خــمــيــس 
الدولين  للفاعلن  االستجداء  لغة  من  أكثر 
الــبــالد«، مضيفا في  فــي املشهد الجديد فــي 
لن  »واشنطن  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديث 
ملوسكو  حليفا  حفتر  تصنيف  عــن  تتوانى 

إذا ما أصر على التعنت واملراوغة«.

فضيحة األسد 
باألرقام

إصالحات 
البنك المركزي 

العراقي

لــلــواقــع الــديــمــغــرافــي فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
هذا النظام، والتي ال تكاد تصل إلى نصف 
ــــالد. وأعــــلــــن رئــــيــــس »مــجــلــس  ــبـ ــ مـــســـاحـــة الـ
الشعب« )البرملان( حمودة صباغ فوز بشار 
األسد بأغلبية أصوات الناخبن املطلقة في 
النظام  أجراها  التي  الرئاسية،  االنتخابات 
فـــي املـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــه. وزعـــم 
صباغ أن نسبة اإلقبال على التصويت، في 
ثــانــي انــتــخــابــات رئــاســيــة يــجــريــهــا الــنــظــام 
ــة فـــي 2011،  ــثــــورة الـــســـوريـ مــنــذ انـــطـــالق الــ
بلغت 78.64 في املائة. كما زعم أن األسد فاز 
بنسبة أكثر من 95 في املائة، بحصوله على 
بينما حصل  ألــف صـــوت،  مليونا و540   13
ــران، وهــمــا عــبــد الــلــه سلوم  ــ املــرشــحــان اآلخــ
عبد الله ومحمود مرعي، على 1.5 في املائة 

و3.3 في املائة من األصوات على التوالي.
ــذه األرقـــــــــام، بـــّيـــنـــت مـــراكـــز  ــ ــدور هـ ــ ــور صــ ــ وفــ

وحواالت مالية ومعارض بيع سيارات. ولفت 
إلــى أن »إشــــراف )رئــيــس الحكومة مصطفى( 
البنك  فــي  املــلــّحــة  الكاظمي على اإلصــالحــات 
ــــف تــكــبــد الـــعـــراق شــهــريــا مــبــالــغ  املـــركـــزي أوقـ
ضــخــمــة مــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة، كــانــت تتسرب 
لـــلـــخـــارج تـــحـــت أغـــطـــيـــة مــخــتــلــفــة، غــالــبــيــتــهــا 
أن إجــراءات  تحت عنوان االستيراد«. وكشف 
رقابية غير مسبوقة تم فرضها على شركات 
الــتــحــويــل املـــالـــي، والـــبـــنـــوك األهـــلـــيـــة، خــاصــة 
لشخصيات  مملوكة  وغالبيتها  اإلســالمــيــة، 
فــي طهران  فــروعــا  عــراقــيــة، وتمتلك  سياسية 
ودمــشــق وبــيــروت. وخــالل العامن املاضين، 
ــــت واشــنــطــن الــعــديــد مـــن الــشــخــصــيــات  أدرجــ
الــعــراقــيــة الــســيــاســيــة واملــســلــحــة عــلــى الئــحــة 
ــرار وزارة الــخــزانــة  ــان آخــرهــم قــ الــعــقــوبــات، كـ
األميركية بوضع رئيس »الحشد الشعبي« في 
العراق فالح الفياض، ورئيس أركــان »الحشد 
حزب  »كتائب  مليشيا  في  القيادي  الشعبي« 
»أبو فدك«  الله« عبد العزيز املحمداوي، امللقب بـ
أو »الخال«، على الئحة العقوبات، في يناير/

كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي، فـــي خـــطـــوة فــّســرهــا 
مـــراقـــبـــون أنــهــا تــؤشــر إلــــى تــصــعــيــد أمــيــركــي 
املوالية إليــران. من  املسلحة  الجماعات  حيال 
جــانــبــهــا، اعــتــبــرت الـــدكـــتـــورة ســـالم سميسم، 
مناصب  سابقا  وشغلت  مالية  خبيرة  وهــي 
استشارية في حكومات سابقة، أن »العراق ال 

أمين العاصي

رصدها  تم  التي  الفضائح  تتعّدد 
في ما ُسّمي انتخابات رئاسية في 
ســـوريـــة، قــبــل أيــــام. لــكــن أحـــد أكثر 
أشــكــالــهــا وضــوحــا ظــهــر مــن خـــالل األرقــــام 
النظام  بروباغاندا  قدمتها  التي  الخيالية 
لــلــنــاخــبــن ولــلــنــتــائــج ونـــســـب الــتــصــويــت. 
صــحــيــح أن نـــظـــام األســـــد )مـــنـــذ عــهــد األب 
حـــافـــظ( لـــم يــتــخــل يـــومـــا عـــن ســيــاســتــه في 
تــضــخــيــم أرقـــــام املـــشـــاركـــن فـــي الــتــصــويــت 
فـــي كـــل االســتــفــتــاءات واالنـــتـــخـــابـــات، الــتــي 
ــنـــذ ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن املــــاضــــي،  ــرت مـ ــ جــ
لــكــن مــا جـــرى يـــوم األربـــعـــاء املــاضــي، الــذي 
شـــهـــد انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة شـــكـــلـــيـــة، كـــان 
النظام،  عبارة عن فضيحة مكتملة. وأعلن 
 الخميس املاضي، نسبا للمصّوتن منافية 

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

فــي بغداد،  كشفت مــصــادر سياسية 
أمس األحد، عن تنفيذ البنك املركزي 
ــن اإلجـــــــــــراءات  ــ الــــعــــراقــــي ســـلـــســـلـــة مـ
الجديدة، في عدد من أقسامه الداخلية، خالل 
األشهر الثالثة املاضية، تضمنت وضع قيود، 
وفــرض حظر على شخصيات وجهات مالية 
األميركية  الــعــقــوبــات  مــع  تماشيا  وتــجــاريــة، 
ــنــــظــــام الــــســــوري،  ــفــــروضــــة عـــلـــى إيــــــــران والــ املــ
شخصيات  على  املفروضة  العقوبات  وكــذلــك 
الشعبي«،  »الــحــشــد  وأخــــرى ضــمــن  سياسية 
كــانــت وزارة الـــخـــزانـــة األمــيــركــيــة قـــد أعــلــنــت، 
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، إدراجـــهـــم عــلــى الئحة 
الــعــقــوبــات. كــمــا شملت أيــضــا تــغــيــيــرات على 
مــســتــوى املــوظــفــن فـــي الــبــنــك. ووفـــقـــا لنائب 
في البرملان، طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن 
الــبــنــك املـــركـــزي أجــــرى إصـــالحـــات واســعــة في 
االلــتــزام  بمتطلبات  ترتبط  األخــيــرة،  األشــهــر 
جهات  على  املفروضة  األميركية  بالعقوبات 
خـــارجـــيـــة وداخـــلـــيـــة مــخــتــلــفــة. وأكــــــد »وضــــع 
ــات تـــحـــويـــل مـــالـــي أهـــلـــيـــة فــــي الــقــائــمــة  ــركــ شــ
الــــســــوداء، وكـــذلـــك شــخــصــيــات تـــم مــنــعــهــا من 
ــركـــزي، بسبب  املــشــاركــة فـــي أنــشــطــة الــبــنــك املـ
الــتــورط فــي تــقــديــم تسهيالت مالية  شــبــهــات 
مقربة  وأخـــرى لشخصيات  إيــرانــيــة،  ألنشطة 
من نظام بشار األســد، وجهات عراقية أخرى 
مـــدرجـــة عــلــى الئـــحـــة الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة«. 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ »الـ ـــ وأوضـــــــح الـــنـــائـــب، لـ
ــات األخـــيـــرة لــلــبــنــك املـــركـــزي يمكن  اإلصــــالحــ
أن تحتسب عــلــى أنــهــا إحـــدى أهـــم الــخــطــوات 
اإليجابية للحكومة، رغم إقــرار مسؤولن في 
البنك بأنه ما زال هناك الكثير من امللفات التي 
تحتاج لإلصالح، لكنها ساهمت في الحد من 
نزيف العملة الصعبة إلى خارج العراق طوال 
الــســنــوات الــســابــقــة، تــحــت عــنــاويــن مختلفة، 
وغــالــبــيــتــهــا مــــن خـــــالل مـــنـــافـــذ بـــيـــع الــــــدوالر 
اليومي الذي يجريه البنك املركزي واملعروف 
ــدوالر«. وأكـــد هـــذه املعلومات  ــ ــزاد الــ بــاســم »مــ
مستشار حكومي في رئاسة الــوزراء ببغداد، 
 إن »الــخــطــوات األخــيــرة للبنك املــركــزي 

ً
قــائــال

جــــاءت عــلــى ضــــوء تــعــهــدات جـــديـــدة مـــن قبل 
األميركية،  الخزانة  لــوزارة  العراقية  الحكومة 
ــتـــزام الـــعـــراق بــالــعــقــوبــات املــفــروضــة  بــشــأن الـ
على النظام اإليراني وكذلك النظام السوري«. 
وأوضـــــح أن الــجــانــب األمـــيـــركـــي قــــدم لــلــعــراق 
مطلع العام الحالي معلومات، وباألسماء، عن 
شخصيات وشركات عدة توضح تورطها في 
إيرانية وحتى سورية،  العمل لصالح جهات 
استيراد  بينها شــركــات صــرافــة ومكاتب  مــن 
ــــر، وشــــــركــــــات ســــيــــاحــــة وســــفــــريــــات  ــــديـ ــــصـ وتـ

دراســــات وشخصيات ســوريــة مــعــارضــة أن 
أرقاما غير حقيقية عن نسبة  النظام صــّدر 
أن  الواضح  االنتخابات. ومن  املصوتن في 
النظام أدخل مالين املهجرين، ومئات آالف 
تلوا 

ُ
املــعــتــقــلــن، وأكــثــر مــن مــلــيــون ســـوري ق

خـــالل ســنــوات الــحــرب فــي الــقــصــف الــجــوي 
ــيـــران الـــروســـي وفــي  مـــن قــبــل طــيــرانــه والـــطـ
العمليات العسكرية، ضمن أعداد املصوتن. 
ــــض تــقــريــر بــحــثــي مــشــتــرك بـــن مــركــز  ودحـ
ــلــــدراســــات« الــــســــوري، و»مــنــصــة  »جـــســـور لــ
إنـــفـــورمـــاجـــن« لــجــمــع وتــحــلــيــل الــبــيــانــات، 
أرقام املشاركن في التصويت باالنتخابات 
 عدد من يحق لهم االقتراع 

ّ
الرئاسية. وذكر أن

فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، وفـــق التقسيم 
ــلـــوحـــدات اإلداريــــــــة عــلــى أســـاس  الـــرســـمـــي لـ
النواحي التي يبلغ عددها 270 في سورية، 
يبلغ نحو 6 مالين شخص ممن تجاوزوا 
18 سنة في النواحي التي شاركت في هذه 
االنتخابات، مقابل قرابة 5 مالين و150 ألفا 
في النواحي التي قاطعتها. وأوضح التقرير 
 هــذه األرقــــام تــأخــذ فــي االعــتــبــار الــحــدود 

ّ
أن

االقــتــراع،  لــهــم  يــحــق  مــمــن  للمشاركة  العليا 
ــة سكانية أعدتها  وذلـــك اســتــنــادًا إلــى دراسـ
 
ّ
»مــنــصــة إنـــفـــورمـــاجـــن«، والـــتـــي أظـــهـــرت أن

عـــدد مــن أتــّمــوا 18 ســنــة هــم بــحــدود 66 في 

يملك أي خيار غير تنفيذ القرارات األميركية 
والـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تـــصـــدر بــحــق شــخــصــيــات 
أو غيرها، وكذلك جماعات مسلحة  سياسية 
ــقـــرارات األميركية  الـ اقــتــصــاديــة، ألن  وجــهــات 
تعتبر دولية، وعدم تعاون بغداد مع واشنطن 
في هذه القرارات، يعني صدور قرارات عقابية 
بحق العراق، وهو ما ال تستطيع أي حكومة 
عــراقــيــة مــواجــهــتــه أو تــحــّمــل مــســؤولــيــاتــه«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأوضـــحـــت سميسم لـــ
»الــــعــــراق بــــات ضــمــن الــــجــــداول اإللــكــتــرونــيــة 
الـــتـــي تــمــنــع الــتــســهــيــالت املـــالـــيـــة لــلــجــمــاعــات 
اإلرهابية أو النشاطات املشبوهة، ولذلك فإن 
العمل املالي في البنك املركزي العراقي شديد 

املــائــة مــن مجمل عـــدد الــســكــان فــي ســوريــة. 
لــم يتمكن من  الــنــظــام   

ّ
الــتــقــريــر أن وأضــــاف 

فتح مراكز انتخابية في نحو 70 ناحية في 
 عــن أنــه وضع 

ً
ســوريــة مــن أصــل 270، فضال

ــراع فـــي 46 نــاحــيــة أخـــرى  ــتـ صـــنـــاديـــق لـــالقـ
بتسع محافظات، لكن هذه النواحي قاطعت 
النواحي  أن نسبة  إلــى  االنــتــخــابــات، مشيرًا 
التي لم تشهد انتخابات وصلت إلى 42 في 

املائة من مجمل النواحي في البالد.
للدراسات«  مركز »جسور  أصــدر  أن  وسبق 
بــالــتــعــاون مـــع »مــنــصــة إنـــفـــورمـــاجـــن«، في 
ح توزيع 

ّ
مــارس/ آذار املاضي، دراســة توض

السّكان داخــل وخــارج سورية، وفي مناطق 
سيطرة كــل مــن النظام واملــعــارضــة و»قــوات 
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــــســـــد(. وبـــّيـــنـــت 
الــــدراســــة أنــــه يـــوجـــد حــالــيــا داخـــــل ســوريــة 
نــحــو 16.5 مــلــيــون نــســمــة، مــنــهــم نــحــو 9.4 
الــنــظــام، و7.075 مالين  فــي مناطق  مــاليــن 
فــي املــنــاطــق الــخــارجــة عــن ســيــطــرتــه. وكــان 
النظام قد حاول إظهار ما سّماه بـ »اإلقبال 
الجماهيري« على املشاركة في االنتخابات، 
الحالي، حيث  الشهر  العشرين من  بــدءًا من 
جــــرت انـــتـــخـــابـــات لــلــســوريــن فـــي الـــخـــارج. 
التابعة للنظام في  ونشطت اآللــة اإلعالمية 
إبــراز صــورة مغايرة للواقع للمشاركن في 
االنتخابات في لبنان، الذي يوجد فيه نحو 
ــــوري، مـــا بـــن الجـــئ ومهجر  1.5 مــلــيــون سـ
ومقيم. ففي حن تحدثت هذه الوسائل عن 
مــشــاركــة عــشــرات اآلالف مــن الــســوريــن في 
الــتــصــويــت، إال أن املــعــطــيــات تــشــيــر إلـــى أن 
نسبة املصوتن كانت متدنية جدًا في لبنان.

ــام املعلنة  وضــمــن هــذا الــســيــاق جـــاءت األرقــ
ــن االنــتــخــابــات  ــاضـــي عـ مـــســـاء الــخــمــيــس املـ
الــرئــاســيــة، الــتــي جـــرت وفـــق دســتــور 2012، 
منسجمة تماما مع نهج النظام السوري مع 
األسد  استيالء  منذ  انتخابي  استحقاق  كل 
اآلب على السلطة بانقالب عسكري في 1970. 
وفــي منتصف عــام 2000 ورث بــشــار األســد 
السلطة عن أبيه. وأجــرى بشار األســد، قبل 
الثورة، استفتاءين على رئاسته عوضا عن 
إجــراء انتخابات، األول في عــام 2000، وفاز 
به بنسبة وصلت إلى أكثر من 99 في املائة، 
والـــثـــانـــي فـــي 2007 حــصــل فــيــه عــلــى نسبة 
تعّدت 97 في املائة. ولطاملا تندر السوريون 
على هذه االستفتاءات، إذ ال يستثني النظام 
في أرقامه املعلنة عقب كل استفتاء املتوفن 
البالد للعمل  الذين غــادروا  أو الالجئن، أو 
فـــي دول عــربــيــة، ويـــقـــدر عـــددهـــم بــاملــاليــن. 
وأجـــرى بــشــار أول انــتــخــابــات فــي عــهــده في 
»الــهــزلــيــة« والشكلية،  بـــ  عـــام 2014 ُوصــفــت 
إذ جـــاءت فــي ذروة الــحــرب ضــد الــســوريــن 
في حينه  النظام  وأعلن  لحكمه.  املعارضن 
أن بـــشـــار األســــــد فـــــاز بــنــســبــة وصـــلـــت إلـــى 
أكثر مــن 88 فــي املــائــة، أمــام منافس مغمور 
النوري.  النظام بعناية وهو حسان  اختاره 
ويبدو أن األسد وجد أن هذه النسبة لم تعد 
الــتــي جرت  االنــتــخــابــات  فــي  تكفيه، فرفعها 
قبل أيام إلى أكثر من 95 %. وامتألت مواقع 
التواصل االجتماعي بمقاطع مصورة تظهر 
غـــيـــاب أي آلـــيـــة قــانــونــيــة لــالنــتــخــاب، حيث 
يستطيع الشخص التصويت أكثر من مرة، 
بــل إن مــواطــنــن عــربــا أدلـــوا بــأصــواتــهــم في 
الــصــنــاديــق فـــي عـــدة دول. كــمــا تـــم الـــتـــداول 
يقوم  املوظفن  أحد  بمقاطع مصورة تظهر 
بتحديد اسم األسد على بطاقة االقتراع قبل 
إعطائها للمواطنن لوضعها في الصندوق.

ــار املــحــلــل الــســيــاســي  وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أشــ
ــع »الـــعـــربـــي  رضـــــــوان زيــــــــادة، فــــي حـــديـــث مــ
ـــرار الــنــظــام الــســوري  الـــجـــديـــد«، إلـــى أن إصــ
على األرقام العالية في نتائج االستفتاءات، 
وتاليا في االنتخابات، »دليل على العجرفة 
وعدم االكتراث برأي مواطنيه«. وقال: »غالبا 
يكون الرقم ردًا على الخارج أكثر منه تأكيدًا 
لشرعية داخلية«. وأشار إلى أن بشار األسد 
»يــحــّدد الــرقــم الـــذي يــود الــفــوز بــه، وبعدها 
»هو  مضيفا:  األخــــرى«،  األمـــور  ترتيب  يتم 
)األسد( يعتبر أن الرقم كلما ارتفع يكون ردًا 

على مؤامرة خارجية، كما يتوهم«.

الــحــســاســيــة«. وتــابــعــت أنــــه »مــــع ذلــــك، هــنــاك 
بعض الجهات، سياسية وأصحاب الشركات، 
أو مــكــاتــب الــتــحــويــالت املــالــيــة املــدعــومــة من 
جهات قوية ومن يملكون مشاريع اقتصادية، 
تتورط في تمويل أنشطة غير مرغوب بها من 
الجانب األميركي، وتحاول الحصول على ما 
تريده من العملة الصعبة من البنك املركزي«. 
ووفقا لسميسم، فإن »عمليات غسل األمــوال، 
بتحايل  تجري  اإلرهــابــيــة،  األنشطة  وتمويل 
غير عـــادي على الــقــوانــن، ســـواء الــعــراقــيــة أو 
غيرها، وعبر استخدام قوانن بديلة، وتمضي 
ــهــّرب من 

ُ
ت التي  الصفقات  الحصول على  فــي 

الــــدوالرات. لكن في النهاية ال  خاللها مالين 
يمكن للعراق أن يبقى في تغاٍض مستمر عن 

عمليات االحتيال«.
ــان الــحــاجــة إلــى ما 

ّ
وأكـــد الــنــائــب بــاســم الــخــش

وصــفــه »بـــإصـــالح جــــذري فـــي الــبــنــك املــركــزي 
لــوقــف مــشــاكــل تــهــريــب الــعــمــلــة والــتــعــامــالت 
الــفــاســدة«. وأضـــاف، فــي اتــصــال مــع »العربي 
املــــالــــيــــة،  اإلشــــــــكــــــــاالت  »كــــــــل  أن  الــــــجــــــديــــــد«، 
والــــتــــعــــامــــالت الــــفــــاســــدة، وتـــهـــريـــب الــعــمــلــة، 
واســتــمــرار االخــتــالس مــن املــال الــعــام، سببها 
إدارة البنك املركزي الذي يحتاج إلى إصالح 
جذري لحل كل املشاكل فيه، وليس تعديالت 
ــه«. وأوضــــــح أن  ــامـ بــســيــطــة عــلــى بــعــض أقـــسـ
»مــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي الــحــالــي )مصطفى 
بفنون  أو  باالقتصاد  غير متخصص  غالب( 
إدارة األمــوال، بل هو حاصل على شهادة في 
أي خــروقــات مالية ال  فــإن  القانون، وبالتالي 
تــتــفــق مــعــهــا الــقــوانــن الــعــاملــيــة أو الــعــقــوبــات 
األميركية، تحدث بعلم مسبق من إدارة البنك 
املــــركــــزي، الــــذي بــــات يــحــقــق غـــايـــات وأهــــداف 
إلــى تحقيق غايات  املتنفذة، إضافة  األحــزاب 
أكبر من ذلك، وال ُيستبعد أن تكون خارجية«.

لــكــن الــســيــاســي الـــعـــراقـــي ورئـــيـــس »مــؤســســة 
املستقبل« في واشنطن، انتفاض قنبر، اعتبر 
أن مزاد بيع الدوالر، الذي ينظمه البنك املركزي، 
»ما زال يمثل فضيحة عراقية بامتياز«، مؤكدًا 
 أن »إيـــــران تــحــصــل عــلــى الــعــمــلــة الــصــعــبــة من 
خــــالل الــــعــــراق، وعــبــر هــــذا املـــــزاد الـــيـــومـــي، إذ 
يـــبـــاع يـــومـــيـــا مــــن الـــــــــدوالر مــــا يـــفـــوق حــاجــة 
»العربي  لـ الــعــراق بكثير«. وأشـــار، في حديث 
الجديد«، إلى أن »اإلجــراءات اإلصالحية التي 
املــركــزي  البنك  فــي  اآلن  الحديث عنها  يــجــري 
لـــن تــكــون مـــؤثـــرة، طــاملــا أن هــنــاك مــســؤولــن 
نـــافـــذيـــن يــــديــــرون الــعــمــلــيــة املـــالـــيـــة وطــريــقــة 
تــحــويــالت األمـــــــوال، عــبــر الــبــنــوك اإلســالمــيــة 
وعقود االستيراد الكاذب«. واعتبر أن »اإلدارة 
األمــيــركــيــة الــجــديــدة ال يــبــدو أنــهــا تهتم بهذا 
)الرئيس  امللف حاليا، في نهج واضــح إلدارة 

جو( بايدن بالتعامل مع امللف اإليراني«.

نّظم العرض في ذكرى انطالق عملية حفتر ببنغازي في 2014 )عبد اهلل دوما/فرانس برس(

يحق لـ6 ماليين في مناطق النظام المشاركة باالنتخابات )فرانس برس(

بيّنت مراكز دراسات 
وشخصيات سورية 
معارضة أن النظام 

صّدر أرقامًا غير 
حقيقية عن نسبة 
المصوتين النتخاب 

بشار األسد، إذ 
»اقترع« له نحو 

13.5 ماليين شخص، 
على الرغم من أن 
اإلحصاءات تظهر 

وجود نحو 9.4 
ماليين فقط في 

المناطق التي 
يسيطر عليها

في  تأتي  والتي  العراقي،  المركزي  البنك  داخل  اإلصالحات  ساهمت 
في  السوري،  والنظام  إيران  على  األميركية  بالعقوبات  االلتزام  إطار 

الحد من نزيف الدوالر األميركي إلى خارج البالد
خاصالغالف

المهجرون والمعتقلون 
واألموات ضمن المصِوتين

قيود مشددة التزامًا 
بالعقوبات على إيران 

والنظام السوري

متابعة

219 ال
في العام 1973 وضع 
حافظ األسد دستورًا 

ألغى فيه مبدأ االنتخابات 
الرئاسية، وفرض 

»االستفتاء«. وفاز في 
خمسة استفتاءات، كان 
آخرها في 1998 بنسبة 

وصلت الى حدود %100، 
حيث كانت ذكرت وسائل 
إعالم النظام في حينه أن 
219 مواطنًا فقط صّوتوا 

بـ »ال« ضد األسد األب.

رضوان زيادة: بشار 
األسد يحدد الرقم الذي 

يود الفوز به

باسم الخّشان: إدارة 
البنك المركزي تحتاج إلى 

إصالح جذري

نسبة النواحي التي 
لم تشهد انتخابات وصلت 

إلى 42 %

أوصلت عواصم عدة 
رسائل لحفتر بشأن عدم 

رضاها عن العرض

ساهمت اإلجراءات 
في الحد من نزيف العملة 

الصعبة للخارج

فيما تدور األسئلة حول 
مستقبله في المشهد 

الليبي، عاد خليفة حفتر 
إلى استعراض لغة 

السالح، ما أّجج الدعوات 
لتوحيد الجيش

Monday 31 May 2021 Monday 31 May 2021
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سياسة

  شرق
      غرب
غريفيث في صنعاء 

لبحث وقف النار
وصـــل املــبــعــوث األمــمــي إلـــى اليمن 
مـــارتـــن غــريــفــيــث )الــــصــــورة(، أمــس 
األحـــد، إلــى صــنــعــاء، فــي أول زيــارة 
إلـــى   ،2020 مــــــــــــــارس/آذار  ــذ  ــنـ مـ لــــه 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة. وقـــــال مــصــدر 
ــار صـــنـــعـــاء، إن »غــريــفــيــث  ــطـ فــــي مـ
وصــــــــل إلــــــــى صــــنــــعــــاء قــــــادمــــــا مــن 
ــّمــــان«، فيما  ــة عــ ــيــ الــعــاصــمــة األردنــ
أوضــحــت وســائــل إعـــالم محلية أن 
ــيــــر ســيــعــقــد لــــقــــاءات عـــــدة مــع  األخــ
مسؤولن حوثين لبحث استئناف 
مـــفـــاوضـــات وقــــف الـــنـــار وتــخــفــيــف 

مأساة اليمنين.
)األناضول(

موقوف فرنسي 
في إيران سيحاكم 
بتهمة »التجسس«

أعلن سعيد دهقان، محامي املواطن 
الفرنسي بنجامان بريير، املوقوف 
فـــي إيــــــران مــنــذ مــــايــــو/أيــــار 2020، 
أمــــس األحــــــد، أن مــوكــلــه ســيــحــاكــم 
بتهمة »التجسس«. وأوضح دهقان 
أكــدت  اإليــرانــيــة  العامة  »النيابة  أن 
التجسس  بتهمتي  بريير  مالحقة 
والدعاية ضد النظام السياسي في 
إيــران«، والتي يواجه املدان بها في 
إيران عقوبة تصل إلى اإلعدام. وقال 
بالتجسس  متهم  موكله  إن  دهقان 
اللــتــقــاطــه صـــورًا ملــنــاطــق محظورة 
في إيران، فيما تعود تهمة الدعاية 
إلــى »طرحه ســؤااًل حــول الحجاب« 

في هذا البلد.
)فرانس برس(

أديس أبابا: تظاهرات 
ضد العقوبات األميركية

أديس  اإلثيوبية  العاصمة  شهدت 
أبـــــــابـــــــا، أمــــــــس األحـــــــــــد، تـــجـــمـــعـــات 
شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة لـــالحـــتـــجـــاج عــلــى 
فرض الواليات املتحدة قيودًا على 
املساعدات االقتصادية والعسكرية 
إلثــيــوبــيــا، عــلــى خــلــفــيــة الـــنـــزاع في 
املــحــتــجــون  ورّدد  تـــيـــغـــراي.  إقــلــيــم 
آبي أحمد،  الدعم لحكومة  هتافات 
فـــيـــمـــا قــــــال رئــــيــــس بـــلـــديـــة أديـــــس 
أبــابــا، أدانــيــش أبييبي، إنــه ينبغي 
وحلفائها  املتحدة  الــواليــات  »على 

التفكير بحكمة«. 
)فرانس برس(

زعيم المعارضة 
الفنزويلية يحّرض ضد 

اليسار البيروفي
دعـــا زعــيــم املــعــارضــة فـــي فــنــزويــال، 
خـــــــــــــــوان غـــــــــــوايـــــــــــدو )الــــــــــــصــــــــــــورة(، 
الــبــيــروفــيــن، أول مــن أمــس السبت، 
إلــى إنــقــاذ بلدهم عبر االمــتــنــاع عن 
انــتــخــاب املـــرشـــح الـــيـــســـاري بــيــدرو 
كاستيو في االقتراع الرئاسي الذي 
سيجري األحد املقبل. ودعا غوايدو، 
الـــــــذي يـــــــزور لـــيـــمـــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الشعبوية  اليمينية  املرشحة  حملة 
كــــيــــكــــو فــــــوجــــــيــــــمــــــوري، مــــواطــــنــــي 
»االســــتــــفــــادة مــــن ســـالح  الــــبــــيــــرو لـــــ
»عواقب  أن  مضيفا  الديمقراطية«، 
الــنــمــوذج املــطــروح فــي الــبــيــرو وفي 
بلدان التينية أخرى كإنقاذ وطني، 

هي الجوع وتدمير االقتصاد«.
)فرانس برس(

قتلى بصاروخ وانفجار 
لغم في أفغانستان

قــتــل 6 عــنــاصــر مــن األمـــن األفــغــانــي 
ومــــن حـــــراس ســكــة الـــحـــديـــد، أمــس 
األحـــــد، فـــي انــفــجــار لــغــم فـــي إقــلــيــم 
هـــرات غــرب أفــغــانــســتــان، فيما قتل 
ــاروخ على  10 مــدنــيــن بــســقــوط صــ
مــنــزل فــي مــديــريــة تــغــاب فــي إقليم 
كابيسا. وقـــال حــاكــم هـــرات، وحيد 
قــتــالــي، إن دوريـــة لــلــقــوات الخاصة 
تعرضت النفجار لغم زرعه مسلحو 
ــا أكـــــــــدت شـــرطـــة  ــمـ ــيـ »طــــــالــــــبــــــان«، فـ
ــا ســــقــــوط صــــــــــاروخ خــــالل  ــيـــسـ ــابـ كـ
ــن،  ــ ــبـــان« واألمـ ــالـ مـــوجـــهـــات بـــن »طـ
على منزل كان يشهد عرسا، ما أدى 

إلى مقتل املدنين.
)العربي الجديد(

قتل خمسة أشخاص 
في هجوم شنه 

متشددون جنوبي مالي

أكد ماكرون مواصلة 
مساعدة تشاد حتى 

ال يتزعزع االستقرار

زكريا الكمالي

يـــقـــف الـــيـــمـــن عـــلـــى مـــفـــتـــرق طـــرق 
ــة.  ــيــ ــة الــــحــــســــاســ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــلـ ــ ــــرحـ مـ
فــفــي مــقــابــل الــتــحــركــات الــدولــيــة 
الــحــثــيــثــة لــنــزع فــتــيــل الـــنـــزاع املــعــقــد مــنــذ 6 
ــــوات، يـــتـــحـــرك الــــالعــــبــــون اإلقــلــيــمــيــون  ــنـ ــ سـ
لــقــبــض ثــمــن االســتــنــجــاد بــهــم، والــحــصــول 
عــلــى غــنــائــم حـــرب لـــم تــضــع أوزارهــــــا بــعــد، 
وذلـــك مــن أطـــراف داخــلــيــة لــن يــكــون أمامها 
سوى التفريط بموانئ وجــزر، لطاملا كانت 

هدفا لألطماع منذ عقود.
وأعاد الجدل املثار طيلة األيام املاضية حول 
تشييد اإلمــارات قاعدة عسكرية في جزيرة 
مـــيـــون، فــتــح بــــاب الـــنـــقـــاش حــــول الــســيــادة 
املــهــدورة، مــن قبل أطـــراف تزعم أنها تقاتل 
ــة اســـتـــعـــادة الــيــمــن مـــن املــشــاريــع  ــ تــحــت رايـ
الخارجية، فيما تذعن لحلفائها اإلقليمين 
أرض مستباحة.  إلــى  تحويله  في  وتساهم 
وال تقف جزيرة ميون كمثال وحيد للسيادة 
املــهــدورة فــي البلد الـــذي يـــرزح تحت وطــأة 
حــــرب أشــعــلــهــا الـــحـــوثـــيـــون، عــقــب اجــتــيــاح 
صنعاء أواخر عام 2014، حيث تخضع عدد 
من الجزر واملنافذ الجوية والبرية والبحرية 
لنفوذ فصائل وجماعات مسلحة، بعيدًا عن 
لم  بــاعــتــراف دولــــي، لكنها  حــكــومــة تحظى 

تجد موطئ قدم داخل أراضيها.
ولـــم يــكــن الــحــديــث عـــن األطـــمـــاع فـــي الــجــزر 
املريبة  فالتحركات  اللحظة.  وليد  اليمنية 
فـــي ســقــطــرى ومـــيـــون بـــــدأت تــتــعــاظــم منذ 
التقارير األخيرة لوكالة  أن  عام 2017، غير 
»أســوشــيــيــتــد بـــــرس« اســـتـــنـــدت إلــــى صــور 
ــيـــة، وكـــشـــفـــت عــــن قـــاعـــدة  ــنـــاعـ أقــــمــــار اصـــطـ
جوية غامضة في جزيرة ميون املطلة على 
مضيق بـــاب املـــنـــدب، وظــهــور مـــدرج بطول 
1.85 كــيــلــومــتــر. وخـــالفـــا لــجــزيــرتــي مــيــون 
مغيبة  الشرعية  الحكومة  تبدو  وسقطرى، 
أيــضــا عــمــا يــــدور فـــي مـــطـــاري املــكــال وعـــدن 
 عن املنافذ 

ً
وموانئ الضّبة وبلحاف، فضال

استجوابا لرئيس الحكومة معن عبد امللك 
حول حقيقة ما يجري دون علم الدولة. ولم 
املقدم  واالستجواب  الشعبي،  السخط  يكن 
مــن الــنــائــبــن عــلــي املــعــمــري ومــحــمــد أحمد 
صمتها.  عــن  الحكومة  إلخـــراج  كافيا  ورق، 
ــارع الـــيـــمـــنـــي يــنــتــظــر  ــ ــشـ ــ وفـــــي وقـــــت كـــــان الـ
إجــابــات مــن قــيــادات الــدولــة، كــان التحالف، 
الذي تقوده السعودية، يقر، أواخر األسبوع 
املــاضــي، أن املــعــدات الــتــي تــوجــد فــي ميون 
تابعة له، دون الكشف عن هوية الجهة التي 

تقوم ببناء املنشأة.
وزيــــر الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة املــحــاصــصــة 
أحــمــد عــوض بــن مــبــارك كــان الــوحــيــد الــذي 
تطرق للقضية من جانب الشرعية، إذ أعلن 
»عدم وجود اتفاق مع أي دولة أجنبية لبناء 
ذلك  باعتبار  اليمن،  داخــل  قــواعــد عسكرية 
البرملان«.  موافقة  تستدعي  سيادية  قضية 
ــيـــاهـــه  ــنـــي ومـ ــمـ ــيـ وقــــــــال »كـــــامـــــل الــــــتــــــراب الـ
أي طرف  يملك  ثــوابــت أساسية ال  وسمائه 
الــحــق بــأن يــتــنــازل عــنــهــا«. وعــلــى الــرغــم من 
اليمني  الشارع  اعتبرها  التي  التصريحات 
ــراره بــوجــود  ــ إيــجــابــيــة، وخــصــوصــا بــعــد إقـ
رحــالت سياحية إلــى سقطرى من دون إذن 
الحكومة، إال أنــه كــان مــن الــالفــت أن حديث 
بن مبارك، الذي خّص به وكالة »سبوتنيك« 

املحاذية  املــهــرة  ملحافظة  والبحرية  البرية 
لسلطنة عــمــان، حــيــث تــخــضــع جــمــيــع هــذه 
سعودية  لقوات  إمــا  االستراتيجية،  املنافذ 
وإمــــاراتــــيــــة خـــالـــصـــة، أو فـــصـــائـــل مــحــلــيــة 

موالية لهما.
وكــمــا هــو الــحــال مــع الــســيــادة املـــهـــدورة في 
مناطق الحكومة املعترف بها دوليا، ال يبدو 
األمــر مختلفا كليا في مناطق نفوذ جماعة 
الحوثين شمالي وغرب اليمن، حيث تعاظم 
الدور اإليراني بشكل الفت منذ أواخر العام 
املاضي، وخصوصا عقب الوصول الغامض 
إلــى صنعاء،  إيــرلــو  للسفير اإليــرانــي حسن 
والــــــــذي يـــتـــحـــرك كـــحـــاكـــم فــعــلــي لــلــعــاصــمــة 
 عــــن مــــجــــاهــــرة »الــــحــــرس 

ً
الـــيـــمـــنـــيـــة، فــــضــــال

وراء تسليح  بــالــوقــوف  ــرانـــي  اإليـ ــثـــوري«  الـ
خبراء  عبر  وتدريبها  الحوثين،  مليشيات 

عسكرين يوجدون داخل األراضي اليمنية.
الـــذي يتمتع  ويشكل املــوقــع االســتــراتــيــجــي 
الساعية  اإلقليمية  لــلــقــوى  هــدفــا  الــيــمــن  بــه 
لتوسيع رقعة نفوذها العسكري في البحار. 
فــفــي حـــن تــبــدو جــزيــرتــا مــيــون وســقــطــرى 
مطمعا للسعودية واإلمارات لتأمن ممرات 
املالحة ومواجهة النفوذ التركي واإليراني، 
ــزر الــخــاضــعــة  ــ ــــجـ ــــئ والـ ــوانـ ــ تـــبـــدو بـــاقـــي املـ
لــلــحــوثــيــن، وعـــلـــى رأســـهـــا جـــزيـــرة كـــمـــران، 
الغرب، خصوصا  ابتزاز  مطمعا إليــران في 
فــي ظــل تــقــاريــر دولــيــة تتهم طــهــران بـــإدارة 
ــيـــز«،  ــافـ ســفــيــنــة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة تـــدعـــى »سـ
»الحرس  يقال إنها »قاعدة أمامية سرية« لـ
ــاب املــــنــــدب، فــيــمــا  ــ ــوري« فــــي مــضــيــق بـ ــ ــثـ ــ الـ
ال وجـــــود لــتــفــســيــر مـــدنـــي شـــرعـــي لـــدورهـــا 

الغامض في البحر األحمر.

صحوة شعبية وصمت حكومي
ــــذي تـــم الــتــعــامــل بـــه مع  ــا لـــلـــبـــرود الـ وخـــالفـ
ــقـــة فــــي ســـقـــطـــرى وبـــلـــحـــاف  تــــدخــــالت ســـابـ
واملكال، أثارت القاعدة الجوية الغامضة في 
جزيرة ميون صحوة شعبية غير مسبوقة 
برملانيون  ّوجـــه  كما  اليمنين.  أوســـاط  فــي 

ــلـــى هــــامــــش زيـــــارتـــــه ملــوســكــو  ــة عـ ــيــ ــروســ الــ
األسبوع املاضي، لم يجد طريقه للنشر في 
الوزير نشره  ُيعد  لم  الرسمية. كما  الوكالة 

على حسابه الرسمي في موقع »تويتر«.
وحـــتـــى غــــد الــــثــــالثــــاء، مـــوعـــد انـــتـــهـــاء املــــدة 
املــطــلــوبــة لـــلـــرد الــحــكــومــي عــلــى اســتــجــواب 
الـــبـــرملـــان، ال يـــبـــدو أن مــجــلــس الــــنــــواب، في 
نسخته الخاضعة للشرعية، سيخرج ببيان 
شــديــد اللهجة يــنــدد بــمــا يــجــري فــي جــزيــرة 
لسيطرة  الخاضع  الــبــرملــان  فعل  كما  مــيــون، 
ــــارس/ آذار  الــحــوثــيــن فـــي صــنــعــاء مــطــلــع مـ
2017، عندما أعلن استنكاره ألي إجراءات أو 
اتفاقيات تنتقص من سيادة اليمن وأراضيه 
 سافرًا 

ً
والجزر التابعة له، واعتبرها »تدخال

في الشؤون الداخلية«.
استعادة  في  الحيلة  فاقدة  الحكومة  وتبدو 
السيادة املهدورة، ولن تحقق ذلك، إال في حال 
فرض سيادتها على كافة األراضي اليمنية، 
التوقيع  أو  للحوثين،  الخاضعة  فيها  بما 
على اتفاق واضح وصريح مع دول التحالف، 
ينظم مثل هذه القضايا، وفقا لخبراء. وأكدت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  مـــصـــادر قــانــونــيــة، لـــ
إذا  مــا  على  يعتمد  لليمن  القانوني  املــوقــف 
كانت هناك اتفاقية بن الحكومة والتحالف، 
تسمح بمثل هـــذه االســتــحــداثــات، فــهــذا أمــر 
ــــك مــخــالــفــة  ــدا ذلـ ــ ــا عـ ــ قـــانـــونـــي وصــــريــــح، ومـ
قــانــونــيــة. ولــفــتــت إلــــى أنــــه مـــن املـــرجـــح عــدم 
وجود أي اتفاق مسبق على أدوار التحالف، 
وهــو مــا ســاعــد اإلمــــارات والــســعــوديــة كثيرًا 

على مواصلة العبث بأراضي اليمن.

لماذا ميون؟
ــتــــدة عــلــى  رغــــــم مـــســـاحـــتـــهـــا الـــصـــغـــيـــرة املــــمــ
صـــخـــور بـــركـــانـــيـــة بــمــســاحــة 13 كــيــلــومــتــرًا 
مربعا فــقــط، إال أن جــزيــرة مــيــون كــانــت منذ 
القدم مطمعا لكافة القوى االستعمارية التي 
تناوبت على احتاللها، بهدف السيطرة على 
ــرد الــحــوثــيــن من  مـــمـــرات املـــالحـــة. فــبــعــد طــ
عدن منتصف عام 2015، كانت جزيرة ميون 

ومــضــيــق بـــاب املــنــدب الــهــدف الــتــالــي لــقــوات 
الــتــحــالــف. ومــطــلــع أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 
بعد  عليها،  السيطرة  تمت  نفسه،  العام  من 
مــعــركــة طــاحــنــة ســقــط فيها عــشــرات القتلى 
من الطرفن. وعقب سنوات من تمركز قوات 
جــنــوبــيــة، مــدعــومــة إمـــاراتـــيـــا، قــالــت مــصــادر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــجــزيــرة  مــحــلــيــة، لــــ
تــخــضــع مـــنـــذ نـــحـــو عـــامـــن لــســيــطــرة قــــوات 
اليمني  الــرئــيــس  طـــارق صــالــح، نجل شقيق 
الـــراحـــل عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، املــرابــطــة في 

الساحل الغربي لليمن.
ــبــــدو أن تـــعـــاظـــم الـــحـــديـــث عــــن أهــمــيــتــهــا  ويــ
وكذلك التنازع على جغرافيتها، بالقول إنها 
تتبع محافظة تعز حسب آخر تقسيم إداري، 
ولـــيـــس مــحــافــظــات الـــجـــنـــوب كــمــا كــــان قبل 
تحقيق الوحدة، أثار اهتمام قوات »املجلس 
الخميس  أعلنت،  التي  الجنوبي«،  االنتقالي 
املاضي، »إجراء تدريبات مكثفة لقوات الدعم 
واإلســنــاد في جزيرة مــيــون«. ومــع استبعاد 
حــــدوث صــــدام محتمل بــن قــــوات »املــجــلــس 
االنتقالي« وقوات طارق صالح حول الطرف 
يتلقيان  كونهما  الــجــزيــرة،  لحماية  املــؤهــل 
دعــمــا مــن أبــوظــبــي، فــإنــه يــبــدو أن الصخب 
الـــــذي أحـــدثـــتـــه مـــيـــون ســيــجــعــل الــســعــوديــة 
الــيــد عليها بشكل كامل  تفكر جــديــا بــوضــع 
وإزاحــــــة اإلمـــــــارات، خــصــوصــا أن هــــذا األمـــر 
سيجعلها قادرة على مراقبة ممرات املالحة 
املمتدة من خليج عدن والبحر العربي شرقا، 
وكذلك املمرات من البحر األحمر وحتى قناة 

السويس غربا.
إدارة  علم  وأســتــاذ  اليمني  للباحث  ووفــقــا 
األزمــــــــــات، نـــبـــيـــل الـــشـــرجـــبـــي، فـــــإن جـــزيـــرة 
ميون واحــدة من الجزر القليلة عامليا التي 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا اقــتــصــاديــا وعــســكــريــا 
ــــد، وهـــي مــيــزة اســتــراتــيــجــيــة ال  فـــي آن واحـ
الــعــالــم. ولفت  مــن جـــزر  الكثير  بــهــا  تتمتع 
إلـــى أنـــه »ال يــمــكــن تــأمــن الــبــحــار السبعة، 
أو الــوصــول إلــى قــارتــي آسيا وأفريقيا، أو 
إلى  العربية والوصول  املنطقة  التحكم في 

جــنــوب شـــرق آســيــا وجــنــوب جــنــوب آسيا 
ذلك  وتــأمــن  ســقــطــرى،  على  بالسيطرة  إال 
عــبــر الــســيــطــرة عــلــى جــزيــرة مـــيـــون«. وقــال 
»القرن  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الشرجبي، 
21 هــو قــرن الــصــراع املــائــي للسيطرة على 
الثروة. وهناك نظرية تقول إن من يستطيع 
الــســيــطــرة عــلــى أكــبــر عـــدد مــن املـــمـــرات، هو 
من يقود القرن 21 اقتصاديا. وهذا التفكير 

جدي لدى اإلمارات، وتتبعها السعودية«.
ولــم يكن الطموح اإلمــاراتــي السعودي هو 
الوحيد، حيث تزايدت رغبة القوى اإلقليمية 
الــنــاشــطــة فـــي املـــلـــف الــيــمــنــي، وخــصــوصــا 
ــــران، للسيطرة عــلــى مــيــون، وقــد  تــركــيــا وإيـ
جرت محاوالت كثيرة من أجل التوصل لهذا 
األمــر خالل العامن املاضين. وعلى الرغم 
الذي  األخير،  السعودي  التحالف  بيان  من 
زعم أن الهدف من وراء اإلنشاءات الحاصلة 
فــي ميون هــو دعــم املعركة ضــد الحوثين، 
إال أنه يقول في الباطن إن هدفه هو حماية 
الجزر من األطماع التركية واإليرانية، وهي 
داخل  أخطاءهم  كافة  ُعلقت عليها  شماعة 

اليمن، وفقا لخبراء.
وتـــبـــدو الـــجـــزيـــرة مــهــمــة لــــإلمــــارات بــدرجــة 
أبوظبي  أن  الشرجبي  أوضــح  إذ  أساسية، 
أفريقيا،  نحو  كبير  بشكل  بالتوجه  بـــدأت 
وهـــي لـــن تــتــمــكــن مـــن الــســيــطــرة عــلــى شــرق 
ــه، وكـــذلـــك الــــوصــــول إلــى  ــرواتـــ أفــريــقــيــا وثـــ
املخزون العاملي من النفط، سوى بالسيطرة 
عــلــى جـــزيـــرة مـــيـــون، الــتــي تــمــنــحــهــا أيــضــا 
ــــرى، هـــي تــهــديــد الــنــفــوذ الــتــركــي  مـــيـــزة أخــ
املــتــصــاعــد فـــي الـــصـــومـــال. وخـــالفـــا لــذلــك، 
تــؤكــد تــقــاريــر دولــيــة أن ســيــطــرة اإلمــــارات 
لدى  وزنها  على جزيرة ميون، سيزيد من 
املــجــتــمــع الــغــربــي، حــيــث ســيــكــون الــتــواجــد 
اإلمـــاراتـــي فــي مــضــيــق بـــاب املــنــدب مصدر 
اطــمــئــنــان لــلــدول الــكــبــرى، الــتــي لــن تضطر 
ــر، أو  ــمـ إلرســـــال فــرقــاطــات إلـــى الــبــحــر األحـ
تــفــكــر بــاحــتــالل الــجــزيــرة مــبــاشــرة لتأمن 

خطوط املالحة.
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للقوى  هدفًا  اليمن  به  يتمتع  الــذي  االستراتيجي  الموقع  يشكل 
اإلقليمية الساعية لتوسيع رقعة نفوذها في البحار، إذ إن السعودية 
واإلمارات تريدان السيطرة على جزيرتي ميون وسقطرى، فيما تطمع 

إيران بالسيطرة على الموانئ والجزر الخاضعة للحوثيين

الحدث

تستمر  انتقالية  عملية  بــعــد  للمدنين 
18 شهرًا. لكنها قامت، في الوقت نفسه، 
باستحداث منصب نائب للرئيس فصل 
على مقاس غويتا الذي منح مسؤوليات 

أمنية أساسية. 
ــر بـــاعـــتـــقـــال رئــيــس  ــ ــان غـــويـــتـــا قــــد أمـ ــ وكــ
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الـــــــوزراء املــدنــيــن 
إقصاء  عملية  فــي  لــالنــتــقــال،  الضامنن 
على  الرسمية  الــروايــة  قّدمتها  تعّسفي، 
ــاء بــوعــد  أنـــهـــا اســـتـــقـــالـــة. ولــــم يــتــم الــــوفــ
ــال املــــدنــــي مــــا أثـــــــار شـــكـــوكـــا فــي  ــقــ ــتــ االنــ
بتنظيم  ا  بــدء األخـــرى،  التعهدات  تنفيذ 
انتخابات مطلع 2022. وقالت املجموعة 
العسكرية في األيام األخيرة إنها تعتزم 
احترام البرنامج الزمني، لكنها أوضحت 
أنه قد يخضع لتعديالت طارئة. وكتبت 
سيرأس  غويتا  أن  الــدســتــوريــة  املحكمة 

املرحلة االنتقالية حتى النهاية.
وفــي محاولة واضــحــة لكسب تأييد في 
أنــه ينوي أن يعن  الــداخــل، أعلن غويتا 
رئـــيـــس وزراء من  املــقــبــلــة«  األيــــــام  »فــــي 
مــجــمــوعــة قــــادت احــتــجــاجــات اســتــمــرت 
إبراهيم كيتا.  عــدة أشهر في 2020 ضد 
وكانت املجموعة االقتصادية لدول غرب 
أفــريــقــيــا صــاغــت مـــع االتـــحـــاد األفــريــقــي 
مــالــي وفرنسا  فــي  املتحدة  األمـــم  وبعثة 
والواليات املتحدة وغيرها بيانا يرفض 
»مسبقا أي عمل ُيفرض باإلكراه، بما في 

ذلك االستقاالت القسرية«.
وتــحــدثــت بــعــثــة تــابــعــة إلــــى »إيـــكـــواس« 
ــالـــي، أخــــيــــرًا، عـــن احــتــمــال  ــدت إلــــى مـ ــ أوفــ
فرض عقوبات. ولّوحت فرنسا والواليات 
املـــتـــحـــدة الـــلـــتـــان تــنــشــطــان عــســكــريــا في 
وكــان  نفسه.  بالتهديد  الــســاحــل،  منطقة 
ــنــــوا، فــي  ــلــ قـــــــادة دول غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا أعــ
اجــتــمــاع مـــع املــجــلــس الــعــســكــري فـــي 15 
سبتمبر/أيلول 2020 بعد االنقالب األول، 
أن »مدنيا سيقود االنتقال السياسي، وال 
يمكن لنائب الرئيس االنتقالي بأي حال 
من األحــوال أن يحل محل رئيس املرحلة 
االنـــتـــقـــالـــيـــة«. وكــــانــــت املـــجـــمـــوعـــة عــلــقــت 
مــشــاركــة مــالــي فــي جميع هــيــئــات صنع 
الـــقـــرار، وأغــلــقــت حـــدود الــــدول األعــضــاء، 
ــــادالت املـــالـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة  ــبـ ــ ــت املـ ـــفــ وأوقـ
لكنها  األساسية.  املــواد  باستثناء  معها 
أثــارت  التي  العقوبات  عــادت ورفعت كل 
املجموعة  أن  بــدا  عندما  السكان  استياء 

العسكرية تحقق مطالبها.
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جانب بلٍد لم تعد فيه شرعّية ديمقراطّية 
قبل  قــال  بأنه  انتقال«، مذكرًا  وال عملّية 
ثالث سنوات »في عدد من مجالس دفاع 
الــخــروج«.  فــي  التفكير  يــجــب علينا  إنـــه 
لــكــن الــرئــيــس الــفــرنــســي اســتــبــعــد حاليا 
تـــرك تــشــاد، حــيــث يـــرأس محمد إدريـــس 
بعد  االنتقالي  العسكري  املجلس  ديبي 
مقتل والــده في إبــريــل/ نيسان املاضي، 
ــال »نـــحـــن نـــدعـــم ونــســاعــد  ــ لـــوحـــدهـــا. وقـ
دولــة ذات سيادة حتى ال تواجه زعزعة 
لـــالســـتـــقـــرار، أو تــجــتــاحــهــا مــجــمــوعــات 
متمردة وجماعات مسلحة. لكننا نطالب 

بانتقال وشمول سياسي«.
االقتصادية  املجموعة  قــادة دول  وبحث 
ــا »إيـــــــكـــــــواس«، فــي  ــيـ ــقـ ــرب أفـــريـ ــ لـــــــدول غــ
الــعــاصــمــة الــغــانــيــة أكــــــرا، أمــــس األحــــد، 
املــســألــة الــشــائــكــة املــتــعــلــقــة بـــردهـــم على 
ــام بــهــمــا الــجــيــش  ــ ــلـــذيـــن قـ االنـــقـــالبـــن الـ
املالي، في قمة شارك فيها غويتا. وكانت 
املحكمة الدستورية في مالي قد نصبت 
رئيسا  غويتا  املــاضــي،  الجمعة  رسميا، 
انتقاليا للبالد، مستكملة االنقالب الذي 
بـــدأ، اإلثــنــن املـــاضـــي، ضــد الــذيــن كــانــوا 
يحولون بينه وبن قيادة البلد. وأضفت 
ــيــــا عــلــى  املـــحـــكـــمـــة بــــذلــــك طــــابــــعــــا رســــمــ
ــاول شــركــاء مالي  ــر الـــواقـــع، الـــذي حـ األمـ
مــعــارضــتــه بــعــد انـــقـــالب أغــســطــس/ آب 
2020، عندما أطاح غويتا ومجموعة من 
الضباط الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، 
بــعــد أشــهــر مــن االحــتــجــاجــات الشعبية. 
واضـــطـــرت املــجــمــوعــة الــعــســكــريــة، تحت 
ضــغــط دولــــي، إلـــى املــوافــقــة عــلــى تعين 
وتعهدت  مدنين.  وزراء  ورئيس  رئيس 
ــابـــات وتـــســـلـــيـــم الــســلــطــة  ــتـــخـ ــراء انـ ــ ــإجـ ــ بـ

اســتــبــق الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون انطالق قمة قادة دول املجموعة 
ــة لـــــــــــدول غـــــــــرب أفــــريــــقــــيــــا  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
ــكـــواس(، بتوجيه رســالــة تــحــذيــر من  )إيـ
إمكانية سحب قوات بالده من مالي في 
ـــجـــاه« تــطــرف 

ّ
ــذا الــبــلــد »بـــات ــار هـ ــال سـ حـ

إسالمي بعدما شهد انقالبا ثانيا خالل 
تسعة أشــهــر. وقــال مــاكــرون، فــي مقابلة 
مع صحيفة »لــو جــورنــال دو ديمانش« 
ه »مّرر رسالة« إلى 

ّ
نشرت أمس األحد إن

ــه »لن 
ّ
قــادة دول غــرب أفريقيا مفادها أن

يبقى إلى جانب بلد لم تعد فيه شرعّية 
ديــمــقــراطــّيــة وال عــمــلــّيــة انــتــقــال«. وهــدد 
مــن مالي  قــّواتــهــا  بــأن فرنسا ستسحب 
جاه« تطرف 

ّ
في حال سار هذا البلد »بات

إسالمي بعدما شهد انقالبا ثانيا خالل 
تــســعــة أشــهــر. وتــدعــم فــرنــســا، عــبــر قــوة 
»برخان« التي تضم نحو 5100 عنصر، 
مــنــذ 2012 هجمات  تـــواجـــه  الــتــي  مــالــي 
ملــتــطــرفــن، بـــــدأت فـــي الـــشـــمـــال وأغـــرقـــت 
الــبــالد فــي أزمــة أمنّية قبل أن تمتد إلى 
وسط البالد. وقتل، أمس األحــد، خمسة 
أشـــخـــاص فـــي هـــجـــوم شــنــه مــتــشــددون 
ــنــــوب مــالــي  ــلـــى مــــركــــز مـــراقـــبـــة فــــي جــ عـ
بحسب مسؤول في أجهزة األمن. وكانت 
بـــاريـــس، عــلــى غــــرار االتـــحـــاد األوروبـــــي، 
قد دانــت، الثالثاء املــاضــي، االنــقــالب في 
مــالــي، مــعــتــبــرة أنـــه »غــيــر مــقــبــول«، بعد 
اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء 
مختار أوان، بقرار من الكولونيل أسيمي 
غويتا، الذي نصبته املحكمة الدستورية 
ــــي، الـــجـــمـــعـــة املـــــاضـــــي، رئــيــســا  ــالـ ــ ــــي مـ فـ
مــاكــرون »كنُت قد  للبالد. وقــال  انتقاليا 
قلُت للرئيس املالي باه نداو إن اإلسالم 
الراديكالي في مالي مع )وجود( جنودنا 
هناك؟ هذا لن يحصل أبدًا. لكن إذا سارت 

جاه، سأنسحب«.
ّ
األمور في هذا االت

ـــه »مـــّرر رســالــة« إلــى قـــادة دول 
ّ
وأعــلــن أن

ماكرون يهدد باالنسحاب من مالي
»إيكواس« تبحث الرد على االنقالب

بحث قادة دول 
المجموعة االقتصادية 

لدول غرب أفريقيا 
كيفية الرد على ثاني 
انقالب في مالي في 

غضون 9 أشهر

شهر على غليان كولومبيا: حوار مقطوع مع السلطةالبرازيليون يطالبون بعزل بولسونارو: قاتل ومريض

يرتفع الضغط الشعبي في البرازيل، ملحاسبة 
الرئيس اليميني املتطرف جايير بولسونارو، 
ــاء كـــورونـــا،  ــ ــة وبـ ــ عــلــى إدارتــــــه الــكــارثــيــة ألزمـ
ألـــف  ــــي 460  ــــوالـ ــــي تـــســـبـــبـــت بـــمـــقـــتـــل حـ ــتـ ــ والـ
برازيلي إلى اليوم، وهو الرقم الدولي الثاني 
لوفيات كورونا، بعد الواليات املتحدة. وفيما 
تعتبر أزمة الوباء في البرازيل، تتويجا ملسار 
سياسي واقتصادي واجتماعي اتسم بالفشل 
في عهد بولسونارو، الذي وصل إلى السلطة 
الرئيس   

ّ
ظــل  ،2018 األول  أكتوبر/تشرين  في 

الــبــرازيــل«،  »تــرامــب  بـــ وامللقب  للبرازيل،  الــــ38 
ــارة إلــــى الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــســابــق  ــ فـــي إشــ
دونــــالــــد تــــرامــــب، بــســبــب مـــواقـــفـــه الــشــعــبــويــة 
داخل  باالنقسام  املتطرفة، محميا  واليمينية 
فيها،  املؤسسات  من  لعدد  وتطويعه  الــبــالد، 
إال أن هذا الوضع يبدو اليوم أكثر تراجعا، مع 
إلــى عزله.  الداعية  الشعبية  األصــوات  ارتفاع 
وأول مــن أمــس الــســبــت، خــرج عــشــرات اآلالف 
من البرازيلين، في أكبر مدن البالد، للمطالبة 
بمحاكمة بولسونارو، على خلفية استجابته 

تحّولت مدينة كالي، جنوب غربي كولومبيا، 
ــــؤرة املـــواجـــهـــة األولـــــى بـــن الــســلــطــات  إلــــى بـ
الــبــالد، ضد  في عموم  واملتظاهرين  األمنية 
السياسات الحكومية للرئيس إيفان دوكي، 
والقمع األمني الدموي للحراك املستمر منذ 
أواخر شهر إبريل/نيسان املاضي، احتجاجا 
ــــالح الــضــريــبــي،  ــانـــون اإلصــ عــلــى مـــشـــروع قـ
الــــذي اقــتــرحــتــه حــكــومــة دوكــــي، ثــم سحبته 
مـــن الــــتــــداول تــحــت ضــغــط الــــشــــارع. وارتــفــع 
عـــدد الــقــتــلــى جــــراء املــواجــهــات بــن الــشــرطــة 
أول من  الذين سقطوا  كالي،  واملحتجن في 
املتظاهرين  آالف  خـــروج  بعد  السبت،  أمــس 
إلــــى شـــــوارع املـــديـــنـــة، مــتــحــديــن قــــرار دوكـــي 
الجمعة بإرسال 7 آالف عسكري إلى مقاطعة 
الغربية، وعاصمتها كالي.  فالي ديل كاوكا 
وأعــلــنــت السلطات األمــنــيــة، أمــس األحـــد، أن 
االحتجاجات،  في  السبت  قتلوا  13 شخصا 
عقب إعالنها في وقت سابق عن سقوط 10 
قتلى. وكان أربعة أشخاص آخرين، قد لقوا 

الكارثية ألزمة الوباء منذ بداية 2020. وتعتبر 
تــظــاهــرات الــســبــت، الــتــي شملت حــوالــي 200 
ضد  تحشيدًا  األكــثــر  برازيلية،  وبــلــدة  مدينة 
األزمــة  بــدايــة  منذ  املتطرف  اليميني  الرئيس 
ل بولسونارو من أهميتها 

ّ
الصحية، والتي قل

»اإلنفلونزا  عند بدء انتشارها، واصفا إياها بـ
ــاديـــة«. ويـــبـــدو أن الــتــحــشــيــد الــســبــت، قد  ــعـ الـ
ــام حــــراكــــات  ــمــ اســـتـــمـــد قـــــوتـــــه، بـــســـبـــب انــــضــ
مـــتـــعـــددة إلــــيــــه، ال تــقــتــصــر عـــلـــى املـــواطـــنـــن 
املمتعضن من السياسة الصحية، بل تشمل 
املــطــالــبــن بــحــقــوق األقـــلـــيـــات واملـــدافـــعـــن عن 
األمـــازون(،  فــي  )املــعــارضــن لسياسته  البيئة 
 
ً
واملــســتــائــن مــن الــتــراجــع االقــتــصــادي، فضال
عن مسار التصادم بن بولسونارو والسّكان 
األصلين، والذي وصل إلى املحكمة الجنائية 
ــة. وجـــــــاءت الـــتـــظـــاهـــرات بــــدعــــوة مــن  ــيــ الــــدولــ
ــادات  ــحــ ــبــــالد، واتــ األحــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة فــــي الــ
قوات  وواجهت  العمالية.  والنقابات  الطالب، 
الــشــرطــة أول مــن أمــــس، الــتــظــاهــرات، بــالــغــاز 
ــاطـــي، في  املــســيــل لـــلـــدمـــوع والــــرصــــاص املـــطـ
أكــثــر مــن مدينة، مــن العاصمة بــرازيــلــيــا، إلى 
ســاو بــاولــو، وريــســيــفــي، وبيلو أوريــزونــتــي، 
وســـلـــفـــادور، بـــاإلضـــافـــة إلــــى بـــلـــدات صــغــيــرة 
أخرى. وتوجه املتظاهرون في العاصمة، إلى 
مقر البرملان، حيث تجري لجنة تابعة ملجلس 
الشيوخ تحقيقا في طريقة تعامل بولسونارو 
مـــع أزمـــــة كــــورونــــا، بــعــدمــا أطــلــقــت املــحــكــمــة 
العليا يدها في ذلــك. وأعــرب املتظاهرون عن 
نفاد صبرهم، وعدم رغبتهم باالنتظار حتى 
مــوعــد االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الـــعـــام املــقــبــل، 
لطرد بولسونارو من الحكم. وفي وسط ريو 

2022«. وأكــد أن »هــذه ليست ســوى البداية«. 
وتــأتــي احــتــجــاجــات الــســبــت، بــعــد أســبــوعــن 
مـــن تـــظـــاهـــرات داعـــمـــة لــلــحــكــومــة، دعــــا إلــيــهــا 
شعبيته  تراجعت  بعدما  نفسه،  بولسونارو 
ــة، فـــي أدنـــــى مــســتــوى على  ــائــ إلــــى 24 فـــي املــ
اإلطالق، بحسب استطالع للرأي أجراه معهد 
»داتافوليا«. وكشف االستطالع أيضا، أن 49 
في املائة من البرازيلين يؤيدون عزل الرئيس، 
بينما يعارض ذلك 46 في املائة منهم. ويرجح 
االســتــطــالع فـــوز الــرئــيــس الــيــســاري األســبــق 
إيغناسيو لويس لوال دا سيلفا، أهم منافسي 
بولسونارو، في االنتخابات الرئاسية املقررة 
في 2022. وكان لوال قد التقى في بداية شهر 
مايو/أيار الحالي، الرئيس البرازيلي السابق 
ــــذي يــنــتــمــي إلـــى تــيــار الــوســط،  لــواليــتــن، والـ

حتفهم، يوم الجمعة املاضي، في كولومبيا، 
لـــتـــظـــاهـــرات  اآلالف  عــــشــــرات  تــنــظــيــم  خـــــالل 
بمناسبة مرور شهر على بدء االحتجاجات. 
ــم املتحدة  ــع الــقــمــع األمــنــي مــفــوضــة األمـ ودفـ
باشليه،  ميشيل  اإلنــســان،  لحقوق  السامية 
لإلعراب عن »قلقها البالغ« إزاء االشتباكات 
الــتــي وقــعــت فــي كــالــي، داعــيــة إلـــى »الــحــوار 
وإجــــــراء تــحــقــيــق مــســتــقــل«. وقـــالـــت باشليه 
فــي بــيــان: »مــن الــضــروري أن يخضع كــل من 
التي خلفت  العنف  أعــمــال  فــي  ورد تورطهم 
قتلى وجرحى، إلى تحقيقات فورية وفعالة 
ومــســتــقــلــة وحـــيـــاديـــة وشـــفـــافـــة، ومــحــاســبــة 
املسؤولن«. كما دعت جولييت دي ريفيرو، 
ممثلة املــفــوضــيــة فــي كــولــومــبــيــا، إلـــى وقــف 
العنف، متحدثة أيضا عن إطالق نار من قبل 

املتظاهرين في كالي.
وكــــان رئــيــس بــلــديــة كـــالـــي، خـــورخـــي إيــفــان 
فــي سلسلة مــن تغريدات  قــد دان  أوســبــيــنــا، 
على »تــويــتــر«، أول مــن أمـــس، أعــمــال العنف 
ــا االدعــــــــاء  ــبـ ــالـ ــة، مـــطـ ــ ــنـ ــ ــــديـ املــــســــتــــمــــرة فـــــي املـ
»الــشــروع فــي تحقيق«  الــعــام الــكــولــومــبــي، بـــ
بــاســتــخــدام لــقــطــات فــيــديــو مــســجــلــة لعنف 
ــــن ضـــــــــرورة اعـــتـــمـــاد  ــدث عـ ــحــ األمـــــــــن. كـــمـــا تــ
العنف  النزاعات ووقــف   جميع 

ّ
لحل الــحــوار 

إيفان  الكولومبي  الرئيس  وكــان  املــتــدحــرج. 
دوكـــــي، قـــد طــلــب يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، من 
الجيش، االنتشار في شوارع فالي ديل كاوكا 
فــي خطاب متلفز،  وعاصمتها. وقــال دوكــي 
إنه »من الليلة )ليل الجمعة – السبت(، ستبدأ 
ملساندة  للجيش،  القصوى  االنتشار  عملية 
الــشــرطــة الــوطــنــيــة فـــي كـــالـــي، وفـــي مقاطعة 

فالي«. وأوضح أن »أكثر من 7 آالف عسكري، 
ــنــــاصــــر مــن  ــم نــــشــــرهــــم، ويــــضــــمــــون عــ ــتـ ــيـ سـ
البحرية الكولومبية، للتخفيف من عمليات 
قطع الطرقات«. وسبق خطاب دوكي، إعالن 
حــاكــمــة املــقــاطــعــة كــــالرا لـــوز رولــــــدان، فــرض 
حظر التجول في فالي ديل كاوكا، ابتداء من 

السابعة مساء حتى الخامسة فجرًا يوميا.
وبــــــدأت الـــتـــظـــاهـــرات فـــي كــولــومــبــيــا فـــي 28 
ــلـــضـــغـــط عــلــى  ــي، لـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــن املـ ــلــ ــســ ــيــ ــل/نــ ــريــ إبــ
تعديالت ضريبية  إللغاء  والــنــواب  الحكومة 
وصحية أدت إلى استقالة وزير املالية السابق 
التعديالت  ألبرتو كاراسكويال. وبعد سحب 
الــضــريــبــيــة فـــي بـــدايـــة مــــايــــو/أيــــار الــحــالــي، 
تــوســعــت مــطــالــب املــحــتــجــن لــتــشــمــل تــوفــيــر 
فـــرص لــلــشــبــاب ووضــــع حــد لــعــنــف الــشــرطــة. 
الــحــراك والحكومة،  قـــادة  وانطلق حـــوار بــن 
لــكــنــه تــوقــف أخـــيـــرًا، مـــع وصـــولـــه إلـــى طــريــق 
مسدود، ورفض دوكي تقديم تنازالت للجنة 
اللجنة الحكومة  الوطني. وتطالب  اإلضــراب 
الشعبي،  االحــتــجــاج   

ّ
لحق ضمانات  بتقديم 

فيما يطالب دوكي بوقف قطع الطرقات. وقال 
رئيس االتحاد املركزي للعمال، فرانشيسكو 
مالتيس، أول من أمس، إن »ما نراه هو تأخير 

التحرك من قبل الحكومة التي ال تفهم مدى 
تعقد اللحظة الراهنة«، متهما الرئيس بعدم 

تحديد موعد لعودة الحوار.
واعـــتـــبـــرت ســــانــــدرا بــــــــوردا، الـــبـــاحـــثـــة حـــول 
برس«،  »أسوشييتد  لـ في حديث  كولومبيا، 
أن هناك »أزمة ممثلن داخل الحكومة، التي 
تملك هامشا ضيقا للمراوغة، وداخــل لجنة 
اإلضــراب، التي ال تمثل جميع املتظاهرين«. 
وأضـــافـــت: »نــحــن نــواجــه ســيــنــاريــو لــن يحل 
قريبا«، بحسب رأيها، ألن األمر الوحيد الذي 
استخدام  هــو  بــه،  التحكم  السلطة  تستطيع 
ــقــــوة، مـــا يــعــنــي أنـــهـــا ســـتـــواصـــل مــحــاولــة  الــ
والعسكرية«.  األمنية  بقبضتها  املسألة   

ّ
حل

ت التظاهرات في مناطق 
ّ
وبخالف كالي، ظل

أخــــــــرى ســـلـــمـــيـــة فـــــي الــــغــــالــــب، عـــلـــى الـــرغـــم 
ــــوع اشــتــبــاكــات بن  مـــن ورود أنـــبـــاء عـــن وقـ
الــشــرطــة واملــتــظــاهــريــن فـــي بــعــض املــنــاطــق، 
مــثــل بــلــديــة مـــدريـــد، بــالــقــرب مـــن الــعــاصــمــة 
بــوغــوتــا. وقــتــل 48 شــخــصــا عــلــى األقــــل منذ 
اندالع االحتجاجات في 28 إبريل، مع إصابة 
حوالي 2200 شخص من املتظاهرين وأفراد 
الــشــرطــة بـــجـــروح. وكــانــت منظمة »هــيــومــن 
 
ً
رايتس ووتــش«، التي أكــدت وقــوع 63 قتيال

ــل، قـــد وصــفــت الـــوضـــع في  ــريـ مــنــذ نــهــايــة إبـ
التنفيذي  املدير  بالخطير جــدًا. ودعــا  كالي، 
ميغيل  خــوســيــه  األمــيــركــتــن،  فــي  للمنظمة 
فيفانكو، دوكي، إلى اتخاذ »إجراءات سريعة 
لــــوقــــف الـــتـــصـــعـــيـــد، بـــمـــا فـــيـــهـــا إصــــــــدار أمـــر 
األسلحة  األمنية من استخدام  القوات  بمنع 

النارية« ضّد املتظاهرين.
)األناضول، رويترز، أسوشييتد برس(

دي جــانــيــرو، أطــلــق حــوالــي 10 آالف شخص 
و»بولسونارو  ارحل«  »بولسوفيروس  شعار 
إبــــادة«. وقـــال زعــيــم حــركــة الــعــمــال املــشــرديــن، 
»فـــرانـــس بــــــرس«، إن »ال  غــيــيــرمــي بـــولـــس، لــــ
أحد يريد أن يكون في الشارع في أوج وباء، 
أي بديل«، مضيفا:  لم يترك  لكن بولسونارو 
لــلــدفــاع عــن األرواح، ولـــن ننتظر  »نــحــن هــنــا 

فرناندو هنريكيه كاردوزو، في سعي سياسي 
ملنع بولسونارو من تجديد واليته الرئاسية 
العام املقبل. وكان الرئيس البرازيلي قد انتقد 
تــدابــيــر الــحــجــر الــصــحــي، مــنــذ بـــدايـــة تفشي 
الـــوبـــاء، بــمــا فــيــهــا الــبــقــاء فــي املـــنـــازل ووضــع 
الكّمامات، ورّوج لعقاقير ملكافحة كورونا لم 
تثبت فعاليتها، مشككا في فاعلية اللقاحات، 
ــا لــــشــــرائــــهــــا. كـــمـــا أخــفــقــت  ــ ــــروضـ ورافـــــضـــــا عـ
السلطات  في توقع نقص في األكسجن، ما 
أدى إلـــى وفـــاة الــعــديــد مــن املــرضــى اختناقا. 
ويــرى املتظاهرون أنــه كــان من املمكن تجنب 
كثير مــن الــوفــيــات لــو أســرعــت الــحــكــومــة في 
إطـــــالق حــمــلــة الــتــطــعــيــم الـــتـــي تــتــقــدم بــبــطء. 
ووصف متظاهرون أول من أمس بولسونارو 
»القاتل واملريض نفسيا«. لكن االحتجاجات  بـ
ضد بولسونارو ال تقف عند حدود كورونا، 
أيضا  البرازيلي  الرئيس  املحتجون  يتهم  إذ 
ــازون  ــ ــ ــار فــــي غــــابــــات األمـ ــجــ بـــدعـــم قـــطـــع األشــ
وكــان  والعنصرية.  العنف  على  والتحريض 
قاض في املحكمة الفيدرالية العليا للبرازيل، 
أمـــر يـــوم اإلثــنــن املــاضــي، الــحــكــومــة بحماية 
الـــســـكـــان األصـــلـــيـــن فـــي إقــلــيــمــي يــانــومــامــي 
ومـــــونـــــدوروكـــــو فــــي شــــمــــال األمــــــــــــازون، »فـــي 
غـــزاة«،  تــهــديــد بهجمات عنيفة مــن  مــواجــهــة 
لــكــن مــمــثــلــي الـــســـّكـــان األصــلــيــن نـــــددوا بعد 
يومن بمزيد من الهجمات التي يشنها عمال 
الواقعة  املحمية  األراضــي  يستغلون  مناجم، 
فـــي شــمــال الـــبـــالد بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، على 
الــرغــم مــن حــكــم قــضــائــي صـــدر أخــيــرًا ويــأمــر 

الحكومة بحماية أراضي السكان األصلين.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس( يتهم المتظاهرون الرئيس البرازيلي بارتكاب إبادة )األناضول(

رصدتقرير

رّجح استطالع 
فوز لوال دي سيلفا 

برئاسيات 2022

أمر دوكي بنشر 
7 آالف جندي غربي البالد 

لمساندة الشرطة

لم يعد البرازيليون قادرين 
على انتظار العام المقبل 

لرحيل الرئيس جايير 
بولسونارو، فيما تستمر 

الكارثة الصحية في البالد، 
وأسباب أخرى للغضب

يستمر التصعيد في 
الشارع، بين الحراك الشعبي 

في كولومبيا وحكومة 
إيفان دوكي، مع سقوط 

مزيد من القتلى على يد 
قوات األمن، خصوصًا 

في كالي

Monday 31 May 2021 Monday 31 May 2021
االثنين 31 مايو/ أيار 2021 م  19  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2464  السنة السابعة االثنين 31 مايو/ أيار 2021 م  19  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2464  السنة السابعة

التحركات المريبة في 
سقطرى وميون بدأت 

تتعاظم منذ 2017

نبيل الشرجبي: يمكن 
استخدام جزيرة ميون 

اقتصاديًا وعسكريًا

ثمن االستنجاد 
بالخارج

سيادة مهدورة وغنائم مبكرة 
للسعودية واإلمارات وإيران

اليمن
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سياسة

لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية

F

اصطفاف خلف مزاعم التزوير

أميركا: قوانين انتخاب على مقاس ترامب

وصف بايدن مشروع 
القانون باالعتداء الجديد 

على الديمقراطية

ــد  ــ ــد فــــشــــلــــهــــم فــــــــي وقـــــــــــف املــ ــ ــعــ ــ بــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي، الــــــذي اعـــتـــمـــد فــي 
األميركية  الرئاسية  االنتخابات 
ــيـــن، مــن  ــنـ ــيـ ــود والـــالتـ ــســ عـــلـــى الـــنـــاخـــبـــن الــ
أجـــل إيــصــال جــو بــايــدن إلـــى الــرئــاســة، وجــه 
الجمهوريون أنظارهم باتجاه تغيير قوانن 
الــتــصــويــت فـــي الــــواليــــات الـــتـــي يــســيــطــرون 
عليها، عبر تمرير مشاريع قوانن تقيد إلى 
حد كبير من قــدرة غير البيض على إيصال 
ــذا األمـــر  ــد فـــّجـــر هــ صــوتــهــم االنـــتـــخـــابـــي. وقــ
ــايــــدن، الـــــذي اعــتــبــره  غــضــب الـــرئـــيـــس جـــو بــ
املــقــدس فــي التصويت«.  »اعــتــداء على الحق 
ومنذ هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب 
ــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي نــوفــمــبــر/ ــابـ ــخـ ــتـ فــــي االنـ
ت 14 والية على 

ّ
تشرين الثاني املاضي، سن

الــتــصــويــت،  أكــثــر عملية  قــوانــن تقيد  األقـــل 
ــقــــره  ــان لــــلــــعــــدالــــة« ومــ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــز »بـ ــ ــركـ ــ ــا ملـ ــ ــقـ ــ وفـ
والــذي أحصى نحو 400 مشروع  نيويورك، 
قانون تم تقديمه هذا العام في جميع أنحاء 
الــبــالد مــن شــأنــه تقييد الــتــصــويــت. وذكـــرت 
صحيفة »واشنطن بوست«، أمس األحد، أن 
الــتــشــريــع الــجــديــد فــي تــكــســاس أحـــدث مثال 
عــلــى كيفية انــدفــاع الــنــواب والــســيــنــاتــورات 
ترامب  مــزاعــم  مــع  لالصطفاف  الجمهورين 
بــــأن قـــواعـــد الــتــصــويــت املـــتـــراخـــيـــة قــوضــت 

نزاهة االنتخابات الرئاسية في 2020.
ــة  ــ ــــي واليـ ــــل مـــجـــلـــســـا الــــكــــونــــغــــرس فـ ــــوصـ وتـ
تكساس، أول من أمس، إلى تسوية حول نص 
7«، يحظر  الشيوخ  »قــانــون مجلس  بعنوان 
فيه االنتخاب من السيارات، ويضع شروطا 
قــاســيــة للتصويت عــبــر الــبــريــد، إذ يــجــب أن 
ــارن الــتــوقــيــع عــلــى الـــظـــرف مـــع توقيعن  ــقـ ُيـ
سابقن لصاحب الرسالة، كما يقلص ساعات 
الى  االنتخابات، إضــافــة  يــوم  فــي  التصويت 
بنود تقييدية أخرى. وتستهدف معظم هذه 
القيود إجراءات تسهل طرق التصويت التي 

املجلس التشريعي لتكساس: »هذا جزء من 
اعتداء على الديمقراطية شهدناه كثيرًا هذا 
العام«، مشيرًا إلى أنه »يستهدف بال تكافؤ 
األميركين السود« واألقليات األخرى. وقال 
بايدن، في تصريحاته التي جاءت مع طرح 
املسودة النهائية للنص في برملان تكساس، 

إنـــه »فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، يجب 
لكل  الــتــصــويــت  حــق  عــن  التعبير  نجعل  أن 

ناخب، أسهل وليس أصعب«.
الرغم من تحذير شركات كبرى، بما  وعلى 
ومقرها  األميركية  الجوية  الخطوط  فيها 
تــكــســاس، و»ديــــــل«، مــن أن هـــذه اإلجـــــراءات 
قد تضر بالديمقراطية واملناخ االقتصادي 
في الوالية، وإعــالن جماعات حقوق إنسان 
ــام املــحــكــمــة، فــإن  ــ عـــن طــعــنــهــا بــالــقــانــون أمـ
الجمهورين واصــلــوا الــدفــاع عــن املــشــروع. 
والنائب  هــيــوز  بــريــان  السيناتور  ووصـــف 
ــون بــأنــه  ــانــ ــقــ بـــريـــســـكـــو كــــايــــن، مــــشــــروع الــ
»واحـــــد مـــن أكــثــر مــشــاريــع قـــوانـــن إصـــالح 
تاريخ  فــي  ومعقولية«  شــمــواًل  االنتخابات 

ــــاال، فـــي بــيــان مــشــتــرك، »حــتــى  تــكــســاس. وقـ
فــي الــوقــت الــــذي تــقــلــل فــيــه وســائــل اإلعـــالم 
فإن  االنتخابات،  نزاهة  أهمية  من  الوطنية 
تنحِن  لــم  تــكــســاس  فــي  التشريعية  الــهــيــئــة 
إلى عناوين الصحف أو إشارات الشركات«. 
يشار إلى أن تكساس تفرض بالفعل بعض 
أشــــد الـــقـــيـــود عــلــى الــتــصــويــت فـــي الـــبـــالد، 
املــجــمــوعــات غير  بــانــتــظــام  بــهــا  وتستشهد 
الــحــزبــيــة كـــواليـــة يــصــعــب فــيــهــا الــتــصــويــت 
ــكـــل خــــــــاص. وهـــــــي كــــانــــت واحــــــــــدة مــن  بـــشـ
التصويت  تسهل  لم  التي  القليلة  الــواليــات 
البريد  الرئاسية عن طريق  في االنتخابات 

خالل انتشار وباء كورونا.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

يواصل الجمهوريون 
في أميركا االصطفاف 

خلف الرئيس السابق 
دونالد ترامب، وتبني 

مزاعمه بتزوير االنتخابات، 
عبر تعديل قوانين 

التصويت

)Getty( سيحظر مشروع القانون في تكساس االقتراع من السيارات

تفضلها األقليات، وخصوصا السود، والتي 
ــام الــديــمــقــراطــيــن. ويــســمــح  تـــؤيـــد بــشــكــل عــ
مــشــروع الــقــانــون ملــراقــبــن تــابــعــن لــألحــزاب 
بــــدخــــول مــــراكــــز االقــــــتــــــراع، ويــــهــــدد بــفــرض 
االنتخابات  عقوبات جنائية على مسؤولي 
الــذيــن يــقــيــدون حــركــتــهــم. وفـــي مــا يــبــدو أنــه 
القانون  فإن مشروع  ترامب،  ملزاعم  انصياع 
يسهل إلغاء االنتخابات في تكساس، إذ إنه 
يسمح للقاضي بإلغاء النتيجة إذا كان عدد 
األصوات املزورة املدلى بها يمكن أن يغّيرها، 
بــغــض الــنــظــر عــمــا إذا كـــان جـــرى إثـــبـــات أن 

التزوير يؤثر على النتيجة النهائية.
ويـــقـــول مـــؤيـــدو الـــقـــانـــون إنــــه مــصــمــم لجعل 
التصويت أكثر أمانا، لكن منتقديه يرون أنه 
يهدف إلى جعله أكثر تعقيدًا بالنسبة للسود 
والالتينين وغيرهم، من غير البيض، الذين 
يميلون إلى التصويت للديمقراطين. ويقول 
الــجــمــهــوريــون إن تــحــركــهــم هـــو ملــنــع تــزويــر 
االنتخابات، بما يتوافق مع تأكيدات ترامب 
املــتــكــررة بــأنــه فـــاز عــلــى بـــايـــدن فـــي نوفمبر 
منه. ومنذ  ُســرقــت  االنتخابات  وأن  املــاضــي، 
انــتــهــاء تــلــك االنــتــخــابــات، تــبــنــت الــعــديــد من 
الواليات، التي يقودها الجمهوريون، مشاريع 
قـــوانـــن تــجــعــل الــتــصــويــت أصـــعـــب. وكــانــت 
عـــادة للجمهورين،  الــتــي تــصــوت  جــورجــيــا 
لــكــنــهــا انــــحــــازت فــــي االنـــتـــخـــابـــات األخـــيـــرة 
النوع  اعتمد قانونا من هــذا  أول من  لبايدن 
فــي مـــــارس/آذار املــاضــي. وقــد اعتبر بــايــدن، 
وقتها، أن القانون ينتهك »القيم األميركية«. 
ملئات  تعبئة  حينذاك  القانون  اعتماد  وأثـــار 
مــن ممثلي قــطــاع األعــمــال واملــشــاهــيــر الذين 
وقـــعـــوا إعـــالنـــا ضـــد الــقــوانــن الــتــي تــحــد من 
الوصول إلى صناديق االقتراع. وكان بايدن 
قد دعــا الكونغرس، أول من أمــس، إلــى تبني 
مشروعي قانون يهدفان إلى حماية حق كل 
األميركين في التصويت من دون قيود. لكن 
إقرار النصن صعب بسبب الغالبية الضئيلة 

التي يتمتع بها الديمقراطيون في املجلس.
ودان بــايــدن، فــي بيان أمــس األحـــد، مشروع 
ــانـــون فـــي واليـــــة تـــكـــســـاس، مــعــتــبــرًا أنــه  ــقـ الـ
يمثل »اعــتــداء« جــديــدًا على حــق التصويت 
تنضم  تكساس  أن  وأوضـــح  والديمقراطية. 
اللتن  وفلوريدا،  إلــى واليتي جورجيا  اآلن 
يهيمن عليهما الجمهوريون، »عبر االعتداء 
على الــحــق املــقــدس فــي الــتــصــويــت«. وكانت 
أريزونا قد سبقتهما لتمرير قانون يخص 
عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت. وأضـــــــاف بــــايــــدن، بــعــد 
تداول املسودة النهائية ملشروع القانون في 
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