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إصابات بقمع االحتالل 
في الضفة

أمس  فلسطينيان،  شابان  صيب 
ُ
أ

الــجــمــعــة، بــأعــيــرة مــطــاطــيــة، فيما 
عانى العشرات من حاالت اختناق، 
ــــش االحـــــــتـــــــال  ــيــ ــ ــع جــ ــ ــمــ ــ خـــــــــــال قــ
ــة فــــي قــريــة  ــيـ ــبـــوعـ لــلــمــســيــرة األسـ
قلقيلية،  مدينة  قــدوم، شرقي  كفر 
الــغــربــيــة املحتلة.  الــضــفــة  شــمــالــي 
وأصيب مواطن فلسطيني بجروح 
االحتال،  قــوات  خطيرة برصاص 
جنوبي مدينة بيت لحم، جنوبي 
املــواطــن  صــيــب 

ُ
وأ الغربية.  الضفة 

ــلــــه صـــــاح مــــن بــلــدة  عـــمـــر عـــبـــد الــ
الــخــضــر بـــرضـــوض وكـــســـور، بعد 
أن دهـــســـه مــســتــوطــن بــالــقــرب من 
حاجز النشاش املقام على أراضي 

بيت لحم.
)العربي الجديد(

العراق يحفر خندقًا 
حدوديًا مع سورية

العراقية،  األمنية  السلطات  أعلنت 
أمس الجمعة، عن حفر خندق على 
ــة، فــــي خــطــوة  ــ ــــوريـ ــع سـ ــــدود مــ ــــحـ الـ
تـــــهـــــدف إلــــــــى ضــــبــــط األمــــــــــن وســــد 
الثغرات والحد من تحركات تنظيم 
ــــش«. ووفــقــا لــلــمــتــحــدث باسم  »داعــ
العراقية،  العمليات املشتركة  قيادة 
اللواء تحسني الخفاجي، فإن »العمل 
مستمر وإن التحالف الدولي زودنا 
بأبراج وأساك شائكة«. وأوضح أن 
»الخندق بعرض 3 أمتار، وبعمق 3 
أمــتــار«، كاشفًا أنــه »كــان لدينا 220 
أنهينا  وقــد  منجزة،  غير  كيلومترًا 
مــنــهــا نــحــو 140 كــيــلــومــتــرًا. ونــأمــل 
هذا  إنــهــاء  املقبلني  الشهرين  خــال 
امللف، وأن يتم إغاق كافة الثغرات 
األمـــنـــيـــة املــــوجــــودة بـــني الــجــانــبــني 

العراقي والسوري«.
)العربي الجديد(

مقتل جنديين تركيين 
في العراق

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الـــجـــمـــعـــة، مــقــتــل جـــنـــديـــني لـــهـــا فــي 
عملية »مــخــلــب الـــبـــرق« ضــد حــزب 
ــانـــي«، شــمــالــي  ــتـ ــال الـــكـــردسـ ــمـ ــعـ »الـ
ــيــــب أحــــد الــجــنــديــني  صــ

ُ
الــــعــــراق. وأ

ــروح بــــالــــغــــة، جـــــــــراء تـــعـــرضـــه  ــ ــجــ ــ بــ
لـــهـــجـــوم بـــواســـطـــة قـــذيـــفـــة مـــضـــادة 
إبــــريــــل/نــــيــــســــان   28 فـــــي  لــــــلــــــدروع 
إلى املستشفى،  املاضي، نقل إثرها 
ليفارق الحياة متأثرًا بجراحه. أما 
الــجــنــدي الــثــانــي فــتــعــرض لــجــروح 
ــن مــروحــيــة،  ــاء عــمــلــيــة إنــــــزال مـ ــنـ أثـ
بجراحه  متأثرًا  إثرها  على  وتوفي 

في املستشفى.
)األناضول(

ليندركينغ يلتقي 
بن سلمان

الــســعــودي محمد  بحث ولــي العهد 
بــن ســلــمــان، مــع املــبــعــوث األمــيــركــي 
الــــخــــاص لــلــيــمــن تـــيـــم لــيــنــدركــيــنــغ، 
الــوصــول إلى  أمــس الجمعة، جهود 
حل سياسي شامل لألزمة اليمنية، 
حـــســـبـــمـــا ذكــــــــــرت وكــــــالــــــة األنـــــبـــــاء 
السعودية »واس«. وكان ليندركينغ 
قـــد وصـــل أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، 
إلى السعودية في إطار جولة تشمل 
ســلــطــنــة عـــمـــان، إلجــــــراء مــبــاحــثــات 

حول تطورات األوضاع في اليمن.
)األناضول(

دعوة جزائرية 
لرفع الحواجز

وناشطون،  جــزائــريــة  نخب  طالبت 
الرسمية  السلطات  الجمعة،  أمــس 
يعود  التي  األمنية،  الحواجز  برفع 
بــعــضــهــا إلـــــى الـــعـــشـــريـــة الــــســــوداء 
فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، مــــن الـــطـــرقـــات 
الــســريــعــة، لــتــســهــيــل حــركــة الــســيــر، 
ــد املـــــداخـــــل الـــثـــاثـــة  ــنـ ــًا عـ خـــصـــوصـ
لـــلـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة. ويـــعـــانـــي 
ــذه الـــحـــواجـــز،  ــ الـــجـــزائـــريـــون مــــن هـ
خصوصًا منذ بدء الحراك الشعبي 
والتي   ،2019 فبراير/شباط   22 في 

تجددت في الشهرين املاضيني. 
)العربي الجديد(

طهران ـ صابر غل عنبري

ــه  ــزال الـــــــذي أحـــدثـ ــ ــزلــ ــ مــــا تـــــــزال ارتــــــــــــدادات الــ
»الــتــســجــيــل املـــســـرب« ملــقــابــلــة ســـريـــة لــوزيــر 
ــرانــــي، مــحــمــد جــــواد ظــريــف،  الــخــارجــيــة اإليــ
مــســتــمــرة فـــي الـــبـــاد مـــن دون تـــوقـــف. فبعد 
أيــام من هجمات إعامية نارية ضد ظريف 
ــى املــطــالــبــة  مـــن الـــتـــيـــار املـــحـــافـــظ، وصـــلـــت إلــ
ــه، نـــظـــم الـــعـــشـــرات مــن  ــ ــدامــ ــ بــمــحــاكــمــتــه وإعــ
املحافظني، أمس الجمعة، تجمعًا احتجاجيًا 
أمام مكتب وزارة الخارجية في مدينة مشهد 
شرق إيــران، هتف خالها املحتجون »املوت 

لوزير األجانب«.
وبعد نشر أنــبــاء وفــي وســائــل إعــام وعلى 
شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، حـــول قيام 
مكتب  بتفتيش  اإليراني  الثوري«  »الحرس 
الرئاسة والخارجية، نفى »مسؤول مطلع« 
في مكتب املتحدث باسم الحكومة اإليرانية 
صحة هذه األنباء. وأضاف املصدر، الذي لم 
يكشف عن هويته، وفق التلفزيون اإليراني، 
لـــهـــا مــن  ــائــــعــــات ال أســــــــاس  الــــشــ أن »هــــــــذه 
للعملية  »استكمال  أنها  معتبرًا  الصحة«، 
النفسية الكبيرة التي تشنها وسائل اإلعام 
املــــعــــاديــــة بـــشـــأن ســـرقـــة حـــــــــوارات مـــشـــروع 
وأكد  للحكومة«.  الشفهي  التاريخ  تسجيل 
أنـــه بــنــاء عــلــى تعليمات الــرئــيــس اإليــرانــي 
االستخبارات  »وزارة  فــإن  روحــانــي،  حسن 
هي الجهة املسؤولة عن متابعة امللف، وأي 
إعـــان عــن هـــذا األمـــر سيتم بــكــل شفافية«. 

استقال،  اعتراضات محافظة شديدة،  وإثــر 
أمس األول، حسام الدين آشنا، رئيس »مركز 
للرئاسة  التابع  االستراتيجية«  الــدراســات 
اإليــرانــيــة، الـــذي أجـــرى املــقــابــلــة الــســريــة مع 
ظــريــف، فــي إطـــار مــشــروع تسجيل التاريخ 
الشفهي لحكومتي روحاني، الذي ستنتهي 
واليــتــه بعد 3 أشــهــر. وذكـــرت وكـــاالت أنباء 
محافظة أن آشنا، وهو املستشار اإلعامي 
للرئيس أيــضــًا قــد أقــيــل مــن قــبــل روحــانــي، 
غــيــر أن الــحــكــومــة تــحــدثــت عـــن اســتــقــالــتــه، 
فيما تم تعيني املتحدث باسم الحكومة علي 
اإليــرانــي  التلفزيون  وذكـــر  لــه.  ربيعي خلفًا 
مــنــعــت 20 شخصًا  الــقــضــائــيــة  الــســلــطــة  أن 
من الخروج من الباد، في إطار التحقيقات 

بشأن تسريب التسجيل.
وكانت قناة »إيــران انترنشنال«، املتهمة من 
قبل طهران بأنها ممولة من قبل السعودية، 
ومقرها لندن، قد نشرت التسجيل الصوتي، 
ــم املـــحـــافـــظـــون  ــهـ ــتـ يــــــوم األحـــــــد املـــــاضـــــي. ويـ
وزيــــر الــخــارجــيــة بــالــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة دور 
الحرس  في  القدس«  »فيلق  لـ السابق  القائد 
قاسم سليماني،  الجنرال  اإليــرانــي،  الــثــوري 
اإليراني،  الخارجية  وزير  ونشر  و»إهانته«. 
ــرام« أخــــيــــرًا ردًا عــلــى  ــغــ ــتــ بـــيـــانـــًا عـــبـــر »إنــــســ
الــهــجــمــات الـــتـــي يــتــعــرض لـــهـــا، لــيــشــيــر إلــى 
ــثـــر مــــن عـــقـــديـــن مــــع ســلــيــمــانــي  صـــداقـــتـــه ألكـ
ــيـــدان« الــعــســكــري في  الـــذي يسميه قــائــد »املـ
ــدم إثـــــــارة ثــنــائــيــة  ــ ــــى عـ ــيــــًا إلـ الــتــســجــيــل، داعــ

العسكريني والدبلوماسيني.

طرابلس ـ العربي الجديد

توّعد آمر »غرفة تحرير سرت ــ الجفرة«، التابعة لحكومة الوفاق السابقة، إبراهيم 
بيت املال، مساء الخميس، اللجنة العسكرية الليبية املشتركة »5 + 5«، بالتأكيد 
)اللواء املتقاعد  رتزقة الداعمني لـ

ُ
أن الطريق الساحلي »لن يفتح حتى يتم إخراج امل

ــاف بــيــت املـــال:  خــلــيــفــة( حفتر وتــرجــع قــواتــه إلـــى الــرجــمــة«، شــرقــي الـــبـــاد. وأضــ
»وضعنا 3 شروط لفتح الطريق الساحلي وهي وقف إطاق النار وإزالــة األلغام 
بتطبيق  املتحدة  األمــم  لدينا، ونطالب  أجنبي  املــرتــزقــة، وال وجــود ألي  وسحب 
اإلجراءات وأال تكتفي ببيانات مكتوبة«. وكانت اللجنة قد أنهت اجتماعها الرابع، 
مــســاء األربــعــاء املــاضــي فــي مدينة ســـرت، مــن دون أن تــحــرز أي تــقــدم، باستثناء 
االتفاق على تشكيل »قيادة مشتركة« لقوة عسكرية مؤلفة من طرفي الصراع. ولم 
يتم اإلعان عن أي جديد في ملف املرتزقة واملقاتلني األجانب الذي يراه مراقبون 
الــنــار. وفــي بيانها الختامي  اتفاق وقــف اطــاق  أساسًا للمضي في تنفيذ بنود 
توعدت اللجنة العسكرية من وصفتهم باملعرقلني لفتح الطريق الساحلية الرابطة 
»تسميتهم فــي حــال عــدم فتح الــطــريــق«، معلنة عن  بــني شــرق الــبــاد وغــربــهــا بــ
تشكيل »قيادة لقوة عسكرية« طالبتها بالعمل على إدماج قوة من الجانبني، قبل 

انتشارها في »منطقتني« دون أن تحددهما.

عّدت »حماس« التأجيل 
انقالبًا على مسار 

الشراكة والتوافقات

تعد القاعدة مسرح 
عمليات التحالف 

العسكرية ضد الحوثيين

جدد االتحاد األوروبي 
دعوة إسرائيل لتسهيل 

إجراء االنتخابات

أخفقت محاوالت 
تحييد دور القاعدة في 

إسناد الجيش اليمني

تأجيل االنتخابات 
الفلسطينية

رام اهلل، غزة ـ العربي الجديد

بـــــــــذريـــــــــعـــــــــة رفـــــــــــــــض االحــــــــــتــــــــــال 
اإلســـرائـــيـــلـــي إجــــــراء االنــتــخــابــات 
املحتلة،  الــقــدس  فــي  الفلسطينية 
ــرر رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود  قــ
ما  وهــو  بكامله،  االستحقاق  تأجيل  عــبــاس 
الفصائل  مــن معظم  رافــضــة  فعل  ردود  أثـــار 
من  املخاوف  أجــج  بما  الفلسطينية،  والقوى 
عودة االنقسام الداخلي، خصوصًا مع اتهام 
الفلسطينية  اإلرادة  على  »باالنقاب  عباس 
الوطنية«،  والتوافقات  الشراكة  مسار  وعلى 
ــا  ــرار. أمـ ــقــ ــلــ مــــع خـــــــروج مــــســــيــــرات رافــــضــــة لــ
لــم يصدر  الــجــانــب اإلســرائــيــلــي، وفيما  على 
حــتــى مـــســـاء أمــــس الــجــمــعــة رد واضـــــح، فــإن 
»أعــمــال  ــر مــنــذ أيــــام لـــ

ّ
ــتـــال كـــان يــتــحــض االحـ

عنف« ومواجهات في امليدان، ليرفع الجيش 
اإلسرائيلي حالة التأهب في صفوف قواته.

ــن نـــشـــر الـــكـــشـــف الــنــهــائــي  ــات مــ ــاعــ وقـــبـــل ســ
ــــني، وانـــــطـــــاق الـــدعـــايـــة  ــــحـ ــــرشـ لـــلـــقـــوائـــم واملـ
االنــتــخــابــيــة لــلــقــوائــم املــرشــحــة لــانــتــخــابــات 
التشريعية التي كانت مقررة في في 22 مايو/ 
أيار الحالي، على أن تليها الرئاسيات في 31 
يوليو/ تموز، ثم انتخابات املجلس الوطني 
أعــلــن عــبــاس تأجيل  أغــســطــس/ آب،  فـــي 31 
االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة »إلــــى حـــني ضــمــان 
مشاركة القدس وأهلها في هذه االنتخابات«، 
ــيـــل من  ــرائـ مــطــالــبــًا بـــوضـــع حـــد لــتــنــصــل إسـ
ــق أهـــالـــي  ــــعــــة بـــمـــا فــيــهــا حــ

ّ
ــات املــــوق ــاقــ ــفــ االتــ

القدس باالنتخابات. وقال عباس في البيان 
الختامي الجتماع القيادة الفلسطينية الذي 
عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 
مساء الخميس واستمر حتى وقت مبكر من 
فجر الجمعة، »إننا أمام هذا الوضع الصعب 
قــــررنــــا تـــأجـــيـــل مــــوعــــد إجــــــــراء االنـــتـــخـــابـــات 
القدس  إلــى حني ضمان مشاركة  التشريعية 
وأهلها فــي هــذه االنــتــخــابــات، فــا تــنــازل عن 
القدس، وال تنازل عن حق شعبنا في القدس 
في ممارسة حقه الديمقراطي«. وقال: »بذلنا 
جــهــودًا كــبــيــرة مــع املجتمع الــدولــي مــن أجــل 
إلزام دولة االحتال بعقدها في القدس، ولكن 

هذه املساعي قوبلت بالرفض حتى اآلن«.
وقــبــيــل االجـــتـــمـــاع، كــشــف عـــبـــاس فـــي كلمة 
إسرائيل  تهديد  الخميس، عن  متلفزة مساء 
بــاعــتــقــال رئــيــس لجنة االنــتــخــابــات املــركــزيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة حــنــا نـــاصـــر، إن حــــاول دخـــول 

وفي  وحزبية«.  فئوية  لحسابات  املصالحة، 
ســيــاق ذي صــلــة، جـــددت »الــجــبــهــة الشعبية 
لــتــحــريــر فــلــســطــني« فــي بــيــان أمــــس، موقفها 
ــرافـــض لــتــأجــيــل االنــتــخــابــات الــــذي عــّبــرت  الـ
ــل اجــتــمــاع الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــّيــة.  ــ عــنــه داخـ
وشــددت على أنها ستسعى »بكل السبل من 
أجل العدول عن قــرار تأجيل االنتخابات من 
خال أوسع اصطفاٍف وطني وشعبي يفرض 
االستحقاق  تنفيذ هذا  ذة 

ّ
املتنف القيادة  على 

ــــي«. وشـــــــــددت عـــلـــى أنــــــه »كـــــــان عــلــى  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
بشأن  قــرارهــا  ترهن  أال  الفلسطينّية  القيادة 
في  إلجرائها  االحــتــال  بموافقة  االنتخابات 
أن تسعى لفرضها كشكٍل  القدس، بل  مدينة 
مــن أشــكــال إدارة االشــتــبــاك حـــول عــروبــتــهــا، 
أي مكاٍن في  أو في  القدس  فاالنتخابات في 

فلسطني ال تحتاج إلذٍن إسرائيلي«.
العام لحركة »الجهاد  من جهته، دعــا األمــني 
اإلسامي« زياد النخالة، القوى الفلسطينية 
ــوافـــق عــلــى  ــتـ ــلـ ــد اجــــتــــمــــاع عــــاجــــل، لـ ــقـ إلــــــى عـ
وطالب  االحــتــال«.  ملواجهة  وطني  »برنامج 
ــون عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال  ــكــ ــي بـــيـــان بـــــأن »يــ فــ
ــقـــط، هــــو أنــنــا  ــد فـ ــ ــذا االجــــتــــمــــاع، بـــنـــد واحــ ــ هـ
شــعــب تــحــت االحـــتـــال«. وأعــــرب »عـــن رفضه 
عبر  االحــتــال  مع  التعايش  ملحاولة  الشديد 
االنتخابات«. وقال إن »الوقائع السابقة، منذ 
الــلــعــني، أثبتت أن هذه  اتــفــاق أوســلــو  توقيع 

مجرد أوهام كاذبة«.
مــــيــــدانــــيــــًا، شـــــــــارك عـــــشـــــرات مـــــن مـــنـــاصـــري 
ــمــــاس«، أمــــس الــجــمــعــة،  ومـــؤيـــدي حـــركـــة »حــ
فــي مــســيــرات مختلفة دعـــت لــهــا الــحــركــة في 
املــــدن واملــخــيــمــات الــرئــيــســيــة فـــي قــطــاع غــزة 

السلطة  أبلغت  إسرائيل  وأن  الــقــدس،  مدينة 
في  االنتخابات  إجـــراء  رفضها  الفلسطينية 
الــقــدس. وأكـــد رفــضــه إجــــراء االنــتــخــابــات في 
الـــســـفـــارة الــهــنــغــاريــة فـــي الـــقـــدس أو غــيــرهــا 
كمقترح إلجـــراء االنــتــخــابــات. وتــابــع: »اليوم 
وصلتنا رسالة من إسرائيل أبلغتها ألميركا 
العربية مفادها: ال نستطيع  الــدول  ولبعض 
أن نعطيكم جوابًا على إجراء االنتخابات في 
لتقرر  لدينا حكومة  ليس  والــســبــب  الــقــدس، 

ومشغولون باالنتخابات«.
االنتخابات  لجنة  أعلنت  عباس،  قــرار  وبعد 
ــقـــاف  ــة الــفــلــســطــيــنــيــة أمـــــــس، عــــن إيـ ــزيــ ــركــ املــ
باسم  املــتــحــدث  ــار  وأشـ االنتخابية.  العملية 
لجنة االنتخابات فريد طعم الله في تصريح 
صحافي، إلى أنه »كان من املقرر نشر الكشف 
الــنــهــائــي لــلــقــوائــم واملــرشــحــني، بــالــتــزامــن مع 
أول أيام الدعاية االنتخابية للقوائم املرشحة 

لانتخابات التشريعية«. 
وقوبل قرار عباس بمواقف رافضة، وأعلنت 
أنها تلقت ببالغ  حركة »حــمــاس«، في بيان، 
ــابـــات، مــحــّمــلــة  ــتـــخـ األســـــف قـــــرار تــأجــيــل االنـ
الكاملة  املــســؤولــيــة  السلطة  ورئــاســة  »فــتــح« 
عــن هـــذا الــقــرار وتــداعــيــاتــه، وعــّدتــه »انــقــابــًا 
على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، فا 
واإلجــمــاع  كلها  الوطنية  الحالة  رهــن  يجوز 
بعينه«.  فصيل  ألجــنــدة  والــوطــنــي  الشعبي 
 الــشــعــب الفلسطيني 

ّ
ــأن وذّكــــرت »حــمــاس« بـ

فـــي الـــقـــدس أثــبــت قـــدرتـــه عــلــى فـــرض إرادتــــه 
عــلــى املــحــتــل، وهــــو قــــادر عــلــى فــــرض إجــــراء 

االنتخابات كذلك.
كـــمـــا أكـــــد املـــتـــحـــدث بــــاســــم قـــائـــمـــة »الــــقــــدس 
ــة، الـــتـــابـــعـــة لــحــركــة  ــيــ ــابــ ــتــــخــ مــــوعــــدنــــا« االنــ
عـــبـــاس   

ّ
أن الــــغــــصــــني،  ــاب  ــ ــهــ ــ ايــ »حـــــــمـــــــاس«، 

بتأجيل  الفلسطينية  اإلرادة  عــلــى  »انــقــلــب 
 مــا بــعــد قــرار 

ّ
االنــتــخــابــات«، مــشــددًا عــلــى أن

تأجيل االنتخابات لن يكون كما قبله وطنيًا. 
»الــعــربــي  وقـــــال الــغــصــني فـــي تــصــريــحــات لـــ
لـــقـــرار  ــال  ــمـ ــكـ ــتـ الـــتـــأجـــيـــل »اسـ  

ّ
ـــد«، إن ـــديـ ـــجـ الـ

في  الفلسطيني  الشعب  قـــرار  على  انقابهم 
الــتــي منحت حماس  الــعــام 2006  انــتــخــابــات 
 الــتــأجــيــل »كــســر 

ّ
ــى أن األغـــلـــبـــيـــة«، مــشــيــرًا إلــ

جديد لبارقة أمل إلنهاء االنقسام، مع إفشاٍل 
لكل محاوالت رأب الصدع وإنهاء االنقسام«. 
واتـــهـــم عـــبـــاس بـــاالنـــقـــاب عــلــى الــضــمــانــات 
الــتــي قــدمــهــا لــلــدول الــراعــيــة التــفــاق الــذهــاب 
محاوالت  »كــل  على  واالنــقــاب  لانتخابات، 

فــي مواجهتها مــع االحــتــال،  نــصــرة للقدس 
ورفضًا لقرار تأجيل االنتخابات الفلسطينية 
ــع املـــتـــظـــاهـــرون  ــ ــــل غـــيـــر مـــســـمـــى. ورفــ ــــى أجـ إلـ
وتأجيلها،  االنتخابات  بإلغاء  تندد  الفتات 
أنــهــا »انــقــاب« جــديــد مــن السلطة  معتبرين 
وحركة »فتح« على املسار الديمقراطي. وفي 
مــســيــرة »حـــمـــاس« فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا، اتــهــم 
الــعــضــو فــي املــجــلــس الــتــشــريــعــي املــنــحــل عن 
»حــمــاس« مشير املــصــري، عــبــاس باالنقاب 
ــا. وأشــــــار  ــ ــهـ ــ ــرائـ ــ ــل إجـ ــبـ ــابــــات قـ ــتــــخــ ــلـــى االنــ عـ
املصري، وهو مرشح أيضًا عن قائمة »القدس 
موعدنا«، إلى أنه »ال يجوز رهن مصير شعب 
ــرار تأجيل  ــد، وقــ بــأكــمــلــه بمصير حـــزب واحــ
ــرار إجــرامــي ألن أصحابه  االنــتــخــابــات هــو قـ

اتخذوه هروبا من مصير الهزيمة«.
الفلسطينيني خرجوا وسط  وكان املئات من 
مــديــنــة رام الـــلـــه مـــســـاء الــخــمــيــس، بــمــســيــرة 
الفلسطينية،  االنــتــخــابــات  لــتــأجــيــل  رافـــضـــة 
ــن مـــــع انــــعــــقــــاد اجــــتــــمــــاع الــــقــــيــــادة  ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
الفلسطينية بدعوة من عباس. وعقد ممثلون 
انــتــخــابــيــة مــؤتــمــرًا صحافيًا  قــائــمــة  عـــن 20 
الرافضة  االنتخابية  الــقــوائــم  مــوقــف  لتبيان 
لتأجيل االنتخابات، بمشاركة قوائم مستقلة 
تــمــثــل »الــجــبــهــة الشعبية  قـــوائـــم حــزبــيــة  و3 
الديمقراطية  و»الــجــبــهــة  فلسطني«  لتحرير 
وقــال  »حــمــاس«.  فلسطني«، وحــركــة  لتحرير 
»الحرية«  قائمة  مرشح  حمايل  الفتاح  عبد 
ــر الـــــــقـــــــدوة ودعـــــــــم مــــــــروان  ــ ــاصـ ــ )بـــــرئـــــاســـــة نـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تــأجــيــل  الـــبـــرغـــوثـــي( لــــ
لــه«. وأضــاف  االنتخابات مرفوض وال مبرر 
حمايل، إن هناك فهمني مختلفني بما يتعلق 

بــاملــبــرر لــتــأجــيــل االنــتــخــابــات وهـــو االقــتــراع 
فـــي الـــقـــدس، أولـــهـــا يــتــمــثــل بــمــوقــف الــقــيــادة 
الفلسطينية الذي يريد انتظار قرار االحتال 
ال  ذلــك  أن  مــؤكــدا  للمقدسيني،  الحق  بإعطاء 
الكفاحي  الوطني  املفهوم  برأيه، مع  ينطبق، 
»الحقوق لن تأتي منة، وإنما تنتزع انتزاعًا«. 
أمــا املفهوم اآلخــر، حسب حمايل، وهــو الذي 
تــتــبــنــاه الــكــتــل املــســتــقــلــة، ومــعــهــا مــؤســســات 
الفلسطيني،  الشعب  وعموم  املدني  املجتمع 
كما قال، ويرى أن القدس يجب أن تكون خط 
مــواجــهــة بـــأن يــمــارس املــقــدســيــون املــواجــهــة 
ــمــت حــركــة »فــتــح« 

ّ
والـــكـــفـــاح. فـــي املــقــابــل، نــظ

فــي جنني شــمــال الضفة الــغــربــيــة، وقــفــة دعم 
لــعــبــاس. وفـــي املــواقــف الــدولــيــة، دعـــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 
وإنهاء   ،1995 أوسلو  اتفاقية  بنود  الحــتــرام 
الفلسطينية  االنتخابات  الذي يمنع  موقفها 
فــــي الــــقــــدس. وأعــــربــــت فــــي بـــيـــان أمــــــس، عــن 
أســفــهــا لــتــأجــيــل االنــتــخــابــات الــتــي ستجري 
واعتبرت اضطرار  عــام 2006.  مــرة منذ  ألول 
سببه  انــتــخــابــاتــهــم،  لــتــأجــيــل  الفلسطينيني 
إســـرائـــيـــل مـــن خــــال عــــدم ردهــــا عــلــى الــطــلــب 
القدس  فــي  االنــتــخــابــات  الفلسطيني إلجـــراء 
الدعائية  الــحــمــات  ــراء  إجـ ومنعها  الشرقية 
تأثير  عـــدم  ــت 

ّ
املــديــنــة. وتــمــن فــي  للمرشحني 

قـــرار تــأجــيــل االنــتــخــابــات سلبًا عــلــى عملية 
املصالحة بني القوى الفلسطينية. 

ــال االتـــحـــاد األوروبــــــي، إن قــرار  مــن جــهــتــه، قـ
تــأجــيــل االنــتــخــابــات فــي فلسطني، بــمــا فيها 
مدينة القدس املحتلة »مخيب لآلمال«. ودعا 
الخارجية والسياسة  األعلى للشؤون  املمثل 

األمـــنـــيـــة فـــي االتــــحــــاد، جـــوزيـــب بــــوريــــل، في 
ــراف املــعــنــيــة إلـــى تــحــديــد موعد  ــ بــيــان، »األطــ
جديد لانتخابات دون تأخير«. وجدد دعوة 
االنتخابات  هــذه  إجـــراء  »لتسهيل  إســرائــيــل 
في أنحاء األراضي الفلسطينية، بما في ذلك 
القدس الشرقية«. وكان املتحدث باسم وزارة 
»إن  قال  قد  برايس  نيد  األميركية  الخارجية 
يقررها  مسألة  ديمقراطية  انتخابات  إجــراء 

الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية«.
إسرائيليًا، لم يصدر حتى مساء أمس موقف 
ردًا عــلــى الــتــأجــيــل، لــكــن املــديــر الــعــام لـــوزارة 
الخارجية اإلسرائيلية ألون بار، كان قد قال 
االتحاد  مــن  دبلوماسيني  مــع  اجتماع  خــال 
 االنــتــخــابــات »قضية 

ّ
الــثــاثــاء، إن األوروبـــــي 

فلسطينية داخلية، وليست لدى إسرائيل نية 
للتدخل فيها أو منعها«، من دون إعطاء أي 

إيضاح بشأن القدس.
وقــبــيــل خــطــاب عــبــاس، رفـــع جــيــش االحــتــال 
حــالــة التأهب فــي صــفــوف قــواتــه فــي املنطقة 
صحيفة  وكانت  الغربية.  والضفة  الجنوبية 
اإلسرائيلي  الجيش  أن  ذكــرت  قد  »معاريف« 
يستعد الحتمال أن يؤدي اإلرجــاء أو اإللغاء 
إلى عنف و»إرهــاب« متزايد في امليدان. فيما 
أمير  »وااله«،  ملوقع  العسكري  املــراســل  توقع 
بــوحــبــوط، أن يـــؤدي التأجيل أو اإللــغــاء إلى 
مـــواجـــهـــات فـــي الـــقـــدس والــضــفــة الــغــربــيــة ال 
القناة 12 اإلسرائيلية  ة. وقالت 

ّ
في قطاع غــز

مع  للتعامل  يستعد  اإلسرائيلي  الجيش  إن 
في  تتسع  أن  يمكن  الــلــه  رام  فــي  احتجاجات 
مــنــاطــق أخـــرى بــالــضــفــة وصـــوال إلـــى حــدوث 

مواجهات مع قوات االحتال.

مخاوف من عودة االنقسام 
واالحتالل يتحضر لتصعيد

مسيرة في غزة رفضًا لتأجيل االنتخابات )سعيد خطيب/فرانس برس(

يزعم الحوثيون أن ضرباتهم تحقق إصابات دقيقة )فايز نور الدين/فرانس برس(

تصّر لجنة »5+5« على فتح طريق سرت )األناضول(

االنتخابات  بتأجيل  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  ــرار  ق يثير 
من  المخاوف  الحالي،  مايو/أيار   22 في  مقررة  كانت  التي  التشريعية 
عودة االنقسام إلى الساحة السياسية، بعد مواقف وتحركات شعبية 

رافضة، فيما يتحضر االحتالل لسيناريوهات تصعيد ميدانية

تقرير

متابعة رصد

كــمــيــات كــبــيــرة مـــن املــتــفــجــرات الـــتـــي من 
التي  الــتــدمــيــريــة  الــقــوة  شــأنــهــا مضاعفة 

فها القصف.
ّ
يخل

الحوثية  الهجمات  توقيت  إلــى  وبالنظر 
على قاعدة امللك خالد، يتضح جليًا أنها 
تتزامن مع تنفيذ أعنف الهجمات البرية 
الحكومية في مدينة  القوات  على معاقل 
مـــأرب فــي ســاعــات الليل املــتــأخــرة، وذلــك 
بهدف إربــاك الطيران الحربي عن قصف 
الواضح  مــن  وبــات  وآلياتهم.  تحركاتهم 
أن االستراتيجية الحوثية، سواء بتكثيف 
الهجمات أو تطور الساح املستخدم، قد 
امللك خالد عن  قاعدة  في تحييد  أخفقت 
دورهـــا فــي إســنــاد الجيش اليمني. وأكــد 
»العربي  لـ الحكومية  الــقــوات  فــي  مــصــدر 
الــــجــــديــــد«، أن الـــطـــيـــران الـــســـعـــودي كـــان 
ــارك املــحــتــدمــة  ــعــ حـــاضـــرًا بـــقـــوة خــــال املــ
ــة،  ــيـ ــاضـ ــر املـ ــ ــهـ ــ ــربــــي مـــــــأرب خــــــال األشـ غــ
وذلـــك بــمــعــدل ضــربــات يــومــيــة يــصــل إلــى 
18 ضــربــة عــلــى رقـــع جــغــرافــيــة صــغــيــرة، 
ــل. ويـــجـــد الـــطـــيـــران  ــدغــ ــرواح ومــ ــ ــ مـــثـــل صـ
الحربي صعوبة في اصطياد املجموعات 
الــحــوثــيــة عــنــدمــا يــنــتــقــلــون فــــــرادى إلــى 
ساسل جبلية، لكن فعاليته تبرز عندما 
القتالية في  الـــدوريـــات والــعــربــات  تــكــون 
مــنــاطــق مــفــتــوحــة كــمــا حـــدث فـــي منطقة 
أكبر  التي شهدت  مـــأرب،  الــكــســارة غربي 
نزيف بشري حوثي خال األشهر الثاثة 

املاضية، وفقًا للمصدر ذاته.
الــتــي نفذتها  الــجــويــة  الــضــربــات  وبلغت 
مقاتات التحالف على مواقع الحوثيني 
غـــرب مــــأرب، مــنــذ مــطــلــع إبــريــل املــاضــي، 
 عـــن غــــارات 

ً
أكـــثـــر مـــن 256 غــــــارة، فـــضـــا

حوثية  مواقع  وطاولت  الشدة،  متفاوتة 
والبيضاء.  وحــجــة  فــي صــعــدة  مفترضة 
وقــيــاســًا بــالــكــثــافــة الــتــي شــهــدهــا شــهــرا 
فــبــرايــر/شــبــاط ومــــــارس/آذار املــاضــيــني، 
بــدا مــعــدل الــضــربــات الــجــويــة فــي إبــريــل، 
ــانــــت املـــــعـــــارك قــد  أقــــــل نـــســـبـــيـــًا، حـــيـــث كــ
انحسرت بشكل ملحوظ خال األسابيع 
األولى من الشهر املاضي، قبل أن تحتدم 
املشجح  مديرية  في  غير مسبوق  بشكل 
إعام  لوسائل  أســبــوع. ووفقًا  منذ نحو 
حــوثــيــة، فــقــد بــلــغــت الـــضـــربـــات الــجــويــة 
ــأرب خـــال الــعــام  للتحالف فــي أطــــراف مـ
اآلن،  الحالي، وتحديدا من يناير وحتى 
أكــثــر مــن 2300 غــــارة. وتــكــشــف املــشــاهــد 
التي يوزعها التحالف وقوات الحكومة، 
عـــن خــســائــر بــشــريــة ومـــاديـــة فـــادحـــة في 

صفوف الحوثيني.

تام  بشكل  تجاهلت  الجماعة  أن  يتضح 
الصواريخ البالستية في تنفيذ هجماتها 
منظومة  القاعدة  المتاك  نظرًا  األخــيــرة، 
بــداًل من  أميركية متطورة، ولجأت  دفــاع 
ذلك إلى الطائرات املسّيرة التي تزعم أنها 
ــابـــات دقــيــقــة، عــلــى الـــرغـــم من  تــحــقــق إصـ
اإلعـــانـــات املــتــكــررة لــقــوات الــتــحــالــف عن 

إحباط تلك العمليات.
ــة لـــــــه، اعـــتـــبـــر  ــقــ ــابــ ــريــــحــــات ســ وفـــــــي تــــصــ
املتحدث العسكري للحوثيني، قاعدة امللك 
خالد، بأنها »من أهم القواعد التي تنطلق 
منها عمليات تحالف العدوان«، وزعم أن 
»نقل  على  السعودية  أجــبــرت  هجماتهم 
قواعد  إلى  والسيطرة  التحكم  كنتروالت 
أخرى لتصبح منطلقًا جديدًا للعمليات«، 
القواعد.  تلك  هــويــة  عــن  الكشف  مــن دون 
ــيــــرًا إلـــى  ولــــجــــأت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــني أخــ
إخفاء طبيعة الهدف الذي يتم استهدافه 
في القاعدة بالحديث عن »مواقع حّساسة 
وهامة«، بعدما كانت تفضح في السابق 
طبيعة األهــداف، وتزعم أنها نجحت في 
ــرات الــحــربــيــة أو  ــائـ ــطـ ــرابـــض الـ تــدمــيــر مـ

منصة الرادارات ومخازن األسلحة.
ويستخدم الحوثيون في هجماتهم على 
الــقــاعــدة الــســعــوديــة، طــائــرات مــســّيــرة من 
طراز »قاصف كا 2« فقط. ووفقًا لتقارير 
أمــيــركــيــة، فـــإن هـــذا الــجــيــل مــن الــطــائــرات 
ــة عـــنـــد املـــلـــيـــشـــيـــات  ــدمــ ــخــ الــــــــذي دخــــــل الــ
نــســخــة  ــعــــام 2019، هــــو  الــ فــــي  الـــحـــوثـــيـــة 
ــيــــة كـــانـــت تــحــمــل مــســمــى  لـــطـــائـــرة إيــــرانــ
»أبابيل«. ويتميز هذا النوع من املقاتات 
ــّيـــرة بـــمـــواصـــفـــات مـــتـــطـــورة. ويــقــول  املـــسـ
اإلعام العسكري للحوثيني، إن أبرز تلك 
ــرادار  ــ املـــزايـــا تــتــمــثــل فـــي »عــجــز أنــظــمــة الـ
التقاطها  االعــتــراضــيــة عــن  واملــنــظــومــات 
 عن قدرتها على حمل 

ً
ورصــدهــا«، فضا

زكريا الكمالي

تــحــّولــت قـــاعـــدة املــلــك خــالــد الــجــويــة في 
مــــديــــنــــة خــــمــــيــــس مــــشــــيــــط الــــســــعــــوديــــة، 
إلــــى هــــدف رئــيــســي لــلــهــجــمــات الــحــوثــيــة 
املــســّيــرة، طيلة األســابــيــع املــاضــيــة، وذلــك 
بــالــتــزامــن مــع تــصــاعــد األعـــمـــال القتالية 
في محافظة مأرب النفطية شرقي اليمن. 
وتــمــتــلــك الـــســـعـــوديـــة عـــــددًا مـــن الــقــواعــد 
العسكرية الهامة، لكن قاعدة امللك خالد، 
فــي منطقة عــســيــر، تــعــد مسرح  الــواقــعــة 
السعودي  للتحالف  العسكرية  العمليات 
ــيـــني، كـــونـــهـــا املــــســــؤولــــة عــن  ــد الـــحـــوثـ ضــ
الــجــنــوبــي  ــّد  الـــحـ لــحــمــايــة  املـــعـــارك  إدارة 
 عن دورها الهام، كرأس 

ً
للسعودية، فضا

الــتــي تستهدف  الــجــويــة  للطلعات  حــربــة 
ــبــــاط الـــهـــجـــوم الــــبــــّري الـــحـــوثـــي عــلــى  إحــ
معاقل الحكومة اليمنية في مدينة مأرب.

ــــي،  ــــاضـ ــع إبــــريــــل/نــــيــــســــان املـ ــلـ ــطـ ــنــــذ مـ مــ
ــتـــحـــوذت الـــقـــاعـــدة، الـــتـــي تــبــعــد نحو  اسـ
اليمنية  الــحــدود  عــن  فقط  كيلومتر   100
الـــــســـــعـــــوديـــــة، عــــلــــى حـــــّصـــــة األســــــــــد مــن 
 20 مــن  بأكثر  الــحــوثــيــة، وذلـــك  الهجمات 
ــاء  ــعــ ــا فـــجـــر األربــ ــرهــ ــًا، آخــ ــويــ هـــجـــومـــًا جــ
املاضي، وفقًا إلحصاء »العربي الجديد« 
مـــن الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة الـــتـــي يــنــشــرهــا 
املـــتـــحـــدث الــعــســكــري لــلــحــوثــيــني، يحيى 
الهجمات  الهدف من  أن  سريع. وال يبدو 
الــحــوثــيــة الــتــي تــطــاول الــقــاعــدة، يقتصر 
على استعراض القوة هذه املرة، إذ تكشف 
الضربات اليومية التي يتم تنفيذها عبر 
ــائــــرات مـــســـّيـــرة مـــن طـــــراز »قـــاصـــف كا  طــ
2«، عــن رغــبــة حــوثــيــة فــي إخــــراج منصة 
التي  السعودية  الحربية  املقاتات  إقــاع 
تــقــف حــجــر عـــثـــرة أمـــــام تــقــدمــهــم صــوب 
مدينة مـــأرب، عــن الــجــاهــزيــة. ومــن خال 
الحوثية،  الجوية  الهجمات  مسار  تتبع 

استهداف الحوثيين لقاعدة الملك خالد
أبعد من استعراض القوة

يواصل الحوثيون 
استهداف قاعدة 

الملك خالد في 
السعودية ترامنًا مع 

معركة مأرب، لتعطيل 
الطلعات الجوية 

للتحالف السعودي
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رسائل زيارة رئيس األركان المصري إلى رفح والشيخ زويد
سيناء ـ محمود خليل

لــلــمــرة األولــــى مــنــذ أحــــداث صــيــف عـــام 2013، 
يـــزور رئــيــس أركــــان الــجــيــش املــصــري الفريق 
والشيخ  الــجــديــدة  رفــح  مدينتي  فريد  محمد 
ــنـــاء، شــرقــي  ــيـ زويــــــد فــــي مــحــافــظــة شـــمـــال سـ
تتوقف  موكبه  كانت عجات  أن  بعد  الــبــاد، 
فــي الــعــريــش. ولــيــس ذلـــك بسبب عـــدم رغبته 
الــدفــاع  خــط  تمثان  اللتني  املدينتني  بــزيــارة 
الـــشـــرقـــيـــة ملـــصـــر، وإنـــمـــا  الــــبــــوابــــة  ــن  األول عــ
الســتــمــرار هــجــمــات تنظيم »واليــــة ســيــنــاء«، 
املـــوالـــي لــتــنــظــيــم »داعـــــــش«، وســيــطــرتــه على 

أجزاء من تلك املناطق حتى فترة قريبة.
لــكــن زيــــارتــــه، يــــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، تشير 
أمني ملموس في بعض مناطق  إلــى تحّسن 
شمال سيناء، وذلك في مراكز املدن، في مقابل 
اســتــمــرار وجــود التنظيم فــي الــقــرى املحيطة 
أن »واليــة  النائية، في حني  بــاملــدن، واملناطق 
سيناء« استهدف عددًا من املواطنني بدعوى 
الـــتـــعـــاون مـــع الـــجـــيـــش، بـــالـــتـــزامـــن مـــع زيــــارة 
رئــيــس أركـــان الــجــيــش، وذلـــك فــي قــريــة األمــل، 

شرق قناة السويس.
ــــادث قــتــل املـــدنـــيـــني، أفــــادت  وفــــي تــفــاصــيــل حـ
»العربي الجديد«، بأن ثاثة  مصادر قبلية، لـ
ــلـــوا، مـــســـاء الــخــمــيــس املـــاضـــي،  ـــتـ

ُ
مــصــريــني ق

برصاص »والية سيناء«، بالتزامن مع زيارة 
رئيس أركان الجيش املصري ملحافظة شمال 
سيناء، شرقي الباد، مشيرة إلى أن التنظيم 
هـــاجـــم قـــريـــة األمــــــــل، شـــــرق قـــنـــاة الـــســـويـــس، 
واقــتــحــم مـــنـــازل عــــدد مـــن املـــواطـــنـــني بــدعــوى 

تعاونهم مع قوات الجيش. وأضافت املصادر 
ما  لديه  املطلوبني  على  يعثر  لــم  التنظيم  أن 
دفــعــه لقتل أفــــراد مــن أســرهــم، ضــمــن سلسلة 
ــة ســيــنــاء« لــلــمــتــعــاونــني مع  ــ اســتــهــداف »واليـ
الجيش في مناطق وسط وشمال سيناء، منذ 
عدة سنوات. وجــاء في اإلصــدار املرئي، الذي 
صــدر أخيرًا عن التنظيم اإلرهــابــي، أنــه جرى 
قــتــل عــــدد مـــن املــتــعــاونــني مـــع الــجــيــش أثــنــاء 
وجــودهــم فــي حاجز عسكري على أحــد طرق 
وسط سيناء، وكذلك إعدام آخرين تم القبض 

عليهم في وقت سابق.
وفــي الــســيــاق، قــال املــتــحــدث العسكري باسم 
الـــقـــوات املــســلــحــة املــصــريــة إن الــفــريــق محمد 
فريد تفقد عناصر القوات املسلحة والشرطة 
بــنــطــاق شــمــال ســيــنــاء، لــلــوقــوف عــلــى الحالة 
األمــنــيــة ومــتــابــعــة إجـــــــراءات تــنــفــيــذ الــخــطــط 
ــا. وأوضـــــــح أن الــفــريــق  ــهـ واملــــهــــام املــكــلــفــني بـ
تــفــقــد مــركــز الــعــمــلــيــات الـــدائـــم بــقــطــاع تــأمــني 
شمال سيناء ملتابعة سير العمليات األمنية، 
ــــرح مــفــصــل تــضــمــن عـــرض  ــــى شـ واســـتـــمـــع إلـ
الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات ملا 
القوات املسلحة والشرطة من خطط  تقوم به 
مشتركة القتاع اإلرهاب والحفاظ على حالة 
االســتــقــرار، وفــق مــا جــاء فــي الــبــيــان. كما قام 
بجولة تفقدية تضمنت املرور على مدينة رفح 
مجتمعًا  لتكون  إنشاؤها  تــم  التي  الــجــديــدة، 
واملــرافــق.  الــخــدمــات  متكامل  عمرانيًا  سكنيًا 
ــام بـــزيـــارة رئـــاســـة مــجــلــس مــديــنــة الشيخ  وقــ
زويد، والتقى ببعض األهالي واملواطنني في 
شوارع مدينة الشيخ زويد. كما عقد فريد لقاء 

وأشــار  املحافظة.  أرض  إلــى  العسكري  الــوفــد 
الزيارة استمرت خمس ساعات فقط،  أن  إلى 
مدينة  إلــى  فريد  محمد  بقيادة  الوفد  واتجه 
ــهـــجـــرة، ومــن  رفــــح الـــجـــديـــدة، ولـــيـــس رفــــح املـ
ثــم مــديــنــة الــشــيــخ زويــــد، كمرحلة أولــــى، قبل 
العودة إلى مدينة العريش، والدخول إلى مقر 

مع محافظ شمال سيناء وعــدد من القيادات 
عيان،  وشهود  قبلية  ملصادر  ووفقًا  األمنية. 
ــارة  ــزيـ ــإن الـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــ تـــحـــدثـــوا لــــ
أحــيــطــت بــانــتــشــار عــســكــري مــكــثــف، ورافــقــهــا 
مــوكــب عــســكــري غــيــر مــســبــوق، شـــاركـــت فيه 
عشرات اآلليات العسكرية، عدد منها يختص 
بــقــطــع االتـــصـــال بــالــعــبــوات الــنــاســفــة، وكــذلــك 
الكشف عنها، في ظل انفجار عشرات العبوات 
على  العسكرية  وحــمــاتــه  الجيش  بــدوريــات 
مدار السنوات املاضية، ما أدى لوقوع عشرات 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى. وفــــي تــفــاصــيــل الـــزيـــارة، 
املحافظة،  كشف مصدر حكومي مسؤول في 
»العربي الجديد«، أنه لم يتم إباغ أي جهة  لـ
حــكــومــيــة أو أمــنــيــة بــالــزيــارة، إال مــع وصــول 

املحافظ  بلقاء  الــزيــارة  واختتم   .101 الكتيبة 
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، والقيادات 
األمنية واملسؤولني في املحافظة، قبل أن يغادر 
بــاتــجــاه مــطــار عــســكــري، ومــنــه إلـــى الــقــاهــرة. 
وأوضح املصدر أن بعض املسؤولني املحليني 
حاولوا كسب موافقة من الفريق لتناول طعام 
ـــل مــغــادرة 

ّ
اإلفـــطـــار، إال أنـــه رفـــض ذلـــك وفـــض

املــحــافــظــة بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن وصــولــه 
إليها. ورأى املصدر الحكومي أن زيارة فريد 
إلى مدينتي رفح والشيخ زويد وتجّوله في 
تــلــك املـــنـــاطـــق، تــمــثــل بـــارقـــة أمــــل لــلــمــواطــنــني 
ــواء، بــأن  ــ والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة عــلــى حـــد ســ
القادم سيكون أفضل في حال استمرت حالة 
الهدوء األمني، ولو بشكل نسبي، خصوصًا 
في مراكز املدن، وما يتبع ذلك من تحسينات 
في الوضع املعيشي والواقع االقتصادي في 
كل مدن املحافظة. وأشار إلى أن الفريق وعد 
على  املفروضة  القيود  بتخفيف  الحاضرين 
املــواطــنــني فــي إطـــار مكافحة اإلرهــــاب، ومنع 
اإلمــــــــدادات عـــن تــنــظــيــم »داعــــــش« اإلرهـــابـــي، 
ــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة،  ـــك بــالــتــنــســيــق مـ وذلــ
خصوصًا في ظل شهر رمضان وعيد الفطر، 
فيما وعد بتكرار زيارته لسيناء كلما سنحت 
ومسؤوليها  بأهلها  لالتقاء  بذلك،  الفرصة 
للمواطنني. وأشــار  أفضل  واقــع  والبحث عن 
إلى أن كل اللقاءات كانت في إطار إجــراءات 
إلــى موجة جديدة  والــوقــايــة، نظرًا  السامة 
كورونا تصيب محافظة شمال  من جائحة 
ســيــنــاء مــنــذ عــــدة أيــــــام، حــيــث تـــم تسجيل 

عشرات اإلصابات والوفيات. أحيطت زيارة فريد بانتشار عسكري مكثف )خالد دسوقي/فرانس برس(
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أكراد سورية يسلمون 
أوزبكستان عائالت 

»دواعش«
الــكــرديــة  الـــذاتـــيـــة«  »اإلدارة  أعــلــنــت 
فـــي شــمــال ســـوريـــة، أمـــس الــجــمــعــة، 
وطفل  امـــرأة   100 نحو  مت 

ّ
أنها سل

أوزبكيني من عائات عناصر تنظيم 
»داعـــــــــش« لــــوفــــد مــــن أوزبـــكـــســـتـــان. 
وأوضــــــــــحــــــــــت دائـــــــــــــــــرة الــــــعــــــاقــــــات 
أنه  الذاتية«  »اإلدارة  في  الخارجية 
 
ً
ــرأة و68 طــفــا ــ امــ جــــرى تــســلــيــم 24 
إلــى أوزبــكــســتــان. وأوضـــح الرئيس 
املشترك للدائرة عبد الكريم عمر أن 

بني األطفال سبعة أيتام فقط.
)فرانس برس(

 
رئيس الكونغو 

الديمقراطية يستعد 
لمواجهة العنف

ــد رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو  ــ أكــ
الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، 
ــه يـــســـتـــعـــد التـــــخـــــاذ »إجـــــــــــراءات  ــ ــ أنـ
ــنـــف املـــجـــمـــوعـــات  جـــــذريـــــة« ضــــد عـ
ــال  ــــاد. وقــ ــبـ ــ املـــســـلـــحـــة فــــي شـــــرق الـ
مؤتمر صحافي  في  تشيسيكيدي، 
مع رئيس املجلس األوروبــي شارل 
حلواًل  »أعــد  كينشاسا،  في  ميشال 
فــعــالــة لــحــل هـــذه األزمــــة فــي الــشــرق 
بــشــكــل دائـــــــم«. وكـــــان تــشــيــســكــيــدي 
فرنسا  املاضي، دعم  الثاثاء  طلب، 
»لــلــقــضــاء« فـــي مــنــطــقــة بــيــنــي على 
املتحالفة«،  الــديــمــقــراطــيــة  »الـــقـــوات 
الــتــوجــه  »ذات  املــســلــحــة  الــجــمــاعــة 
اإلســـــامـــــي والــــخــــطــــاب اإلســــامــــي 

واألساليب اإلسامية« وفق قوله.
)فرانس برس(

 
أوروبا تتمسك بالتعاون 

مع دول الساحل
أربـــــــع دول أوروبــــــيــــــة، هــي  جــــــــّددت 
أملانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، 
تـــأكـــيـــدهـــا، أمــــس الــجــمــعــة، رغــبــتــهــا 
مواصلة التعاون، خصوصًا األمني، 
الساحل. وذكـــرت حكومات  مــع دول 
الدول األربع، في بيان مشترك بعيد 
تلوا 

ُ
ق وصــول جثث ثاثة أوروبيني 

فــي بــوركــيــنــا فــاســو، إلـــى إســبــانــيــا، 
لدعم  الحالية  املــبــادرات  »سنواصل 
الــدرك  قــوات  املنطقة وكذلك  جيوش 
وقوات األمن الداخلية في عملياتها 

وتدريبها وتعزيز إمكاناتها«.
)فرانس برس(

ريان محمد

يظهر تــوجــس الــنــظــام الــســوري مــن محافظة 
الــســويــداء، جنوبي الــبــاد، مــع اقــتــراب موعد 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املــقــررة فــي 26 مايو/ 
الـــذي ينعكس بتحركات  الــحــالــي، األمـــر  أيـــار 
النظام مع  جديدة في شكل وآليات وتعاطي 
الــجــدل حـــول جــديــة النظام  املــحــافــظــة، لتثير 
بــضــبــط الـــعـــصـــابـــات الـــخـــارجـــة عـــن الــقــانــون 
املرتبطة باألجهزة األمنية، وإيجاد حل للنزاع 
الدائر مع »الفيلق الثامن« والبدو املنتشرين 

على أطراف املحافظة الغربية.
وأفــــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فـــــي الــــســــويــــداء 
ــه بنقل  »الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأن الــنــظــام وّجـ لـــ
ــيـــس شــعــبــة  مـــلـــف الــــســــويــــداء مــــن إشـــــــراف رئـ
األمـــن الــعــســكــري الــلــواء كــفــاح املــلــحــم، املكلف 
عــام 2018 عندما  الثاني من  النصف  به منذ 
كان يشغل منصب نائب رئيس الشعبة، إلى 
الدولة(،  )أمن  العامة  رئيس شعبة املخابرات 
درعــا،  في  األمني  بامللف  املكلف  لوقا،  حسام 

الــســويــداء الغربية. وبّينت املــصــادر أن  جــارة 
ر عبر رئيس فــرع أمــن الــدولــة في 

ّ
لوقا يحض

لقاء  لعقد  الــحــوش،  العميد ســالــم  الــســويــداء 
مــوســع مــع املــشــايــخ والــوجــهــاء االجتماعيني 
وعــدد من املثقفني والناشطني، وعلى األغلب 
األسبوع  )فــي  الفطر  بعد عيد  اللقاء  سيكون 
الثاني من شهر مايو(. ومن املتوقع أن يعرض 
ــــال االجـــتـــمـــاع خـــطـــة أمـــنـــيـــة لــوقــف  األول خـ
ــــول عــمــلــيــات  ــي، خـــصـــوصـــًا حـ ــنــ الـــفـــلـــتـــان األمــ

الخطف والسلب واالتجار باملخدرات.
وأضــافــت املــصــادر أن كل تلك املظاهر تفشت 
في السويداء، واملسؤول عنها بشكل رئيسي 
ــات مـــســـلـــحـــة تـــحـــمـــل بـــطـــاقـــات  ــوعـ ــمـ ــجـ ــــي مـ هـ
تدخل  التي  أو  املسروقة  لسياراتها  ولوحات 
الباد بطرق غير شرعية. ونتج هذا التفشي 
ــم األفـــــــرع األمـــنـــيـــة، ال ســيــمــا  ــ ــنــــي عــــن دعـ األمــ
فــــرع األمــــن الــعــســكــري، مــجــمــوعــات لــصــوص 
وخارجني عن القانون واحتوتها إلى صفها. 
منها  اقتصادية،  امــتــيــازات  أفــرادهــا  ومنحت 
حماية  كتسليمهم  وقــانــونــي،  شــرعــي  بشكل 
مــحــطــات الــوقــود والـــوكـــاالت الــتــجــاريــة، التي 
ــــدر الــكــثــيــر مــــن األمــــــــوال نــتــيــجــة اإلتــــــــاوات،  تـ
باملحروقات  كــاالتــجــار  الــشــرعــي،  غير  ومنها 
في السوق السوداء وتجارة السيارات املهربة 

وتجارة وتهريب املخدرات.
ولــفــتــت املـــصـــادر إلــــى أن الـــحـــوش عــمــل منذ 
عـــلـــى خــلــق  عـــــام 2019،  مــنــتــصــف  تــعــيــيــنــه، 
شــبــكــة مـــن الـــخـــارجـــني عـــن الـــقـــانـــون. وتــجــلــى 
ذلــك فــي أوضــح صــوره عندما ساند وأعطى 
غـــطـــاء أمـــنـــيـــًا ملـــجـــمـــوعـــة مــســلــحــة تــعــمــل فــي 
تهريب املخدرات إلى األراضــي األردنــيــة، وتم 

صــورة أشــخــاص آخــريــن، مثل شيخي العقل 
ــــوع والــــثــــالــــث حـــمـــود  ــربـ ــ ــانــــي يــــوســــف جـ ــثــ الــ
الــحــنــاوي والــبــاشــا عــاطــف هــنــيــدي، وغيرهم 
مـــن الــشــخــصــيــات الـــتـــي لـــم يــســتــطــع الــنــظــام 
اســتــرضــاء  الــنــظــام  ويــحــاول  عليها.  الهيمنة 
الــســويــداء قــبــل االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وهــي 

اســـتـــهـــداف مــجــمــوعــة مــســلــحــة حـــاولـــت قطع 
ـــد مــجــمــوعــات أخـــرى، 

ّ
طــريــق املــــخــــدرات. وجـــن

كمجموعات معتز مزهر ومهران عبيد وراجي 
فلحوط، وغيرها، ذات الروابط املزدوجة، بني 
األمن العسكري وأمن الدولة. كما كان للحوش 
تدخل سلبي في التوتر الذي وقع بني األهالي 
فـــي بــلــدة الــقــريــا بــريــف الـــســـويـــداء الــجــنــوبــي 
وبـــلـــدة بــصــرى الـــشـــام املــقــابــلــة لــهــا فـــي ريــف 
درعـــا، الــعــام املــاضــي، والــتــي أدت إلــى سقوط 
قتلى وجرحى، وذلك في إطار منافسته لألمن 
الــعــســكــري. كــمــا عــمــل عــلــى تــبــنــي ودعــــم لــؤي 
ــــرش، وهـــو وجــيــه اجــتــمــاعــي يحمل لقب  األطـ
أمير، إضافة إلى شيخ العقل األول للموحدين 
الــهــجــري، وعــمــل على تشويه  الــــدروز حكمت 

والتذمر  التململ  حالة  بــدأت  التي  املحافظة 
أكثر من عامني  قبل  فيها  النظام تتفشى  من 
النظام لها بورقة  ألسباب عــدة، منها تلويح 
»داعــش« بني الفينة واألخــرى، باإلضافة إلى 
زعزعة األوضاع األمنية لدفع الناس للمطالبة 
بــــدوره الــكــامــل كــحــل. ووســـط كــل هـــذا تــتــردى 
األوضاع االقتصادية واملعيشية التي حملت 
أهالي املحافظة على التظاهر، منتصف العام 
ــارات  ــعـ املــــاضــــي، وحـــمـــلـــت احــتــجــاجــاتــهــم شـ
نادت بإسقاط النظام وبشار األسد. وتتحدث 
ثــاثــة آالف  األمنية عــن وجـــود نحو  الجهات 
شخص مطلوبني أمنيًا، في حني يوجد أكثر 
مـــن 30 ألــــف شــخــص مــســتــنــكــف عـــن الــخــدمــة 

العسكرية اإللزامية واالحتياطية.
إنها  الجديد«،  »العربي  لـ النشطاء  أحد  وقــال 
»لم تكن املرة األولى التي يحدث فيها حراك ما 
لوقف الفلتان األمني، لكن املشكلة أن األجهزة 
الــتــي تتسبب  األمــنــيــة هــي غــطــاء للعصابات 
بــهــذا الــفــلــتــان، ولـــو كـــان لــديــهــم قـــرار حقيقي 
الــتــهــديــدات  إنــهــاء  فيمكنهم خـــال 24 ســاعــة 
التعامل  يريد  النظام  لكن  للمجتمع،  املقلقة 
مــع الــســويــداء ســلــة واحــــدة بــذريــعــة نسمعها 
من ممثلي النظام دائما أن القانون ال يتجزأ«. 
وأضــاف أن »هــذا يعني أنهم يريدون تطبيق 
القانون على املستنكف عن الخدمة العسكرية 
قــبــل الــعــصــابــات، فــنــجــد عــنــاصــر الــعــصــابــات 
يقفون إلى جانب الدوريات األمنية والحواجز 
ويــعــتــقــلــون األشــــخــــاص املـــعـــارضـــني لــلــنــظــام 
واملستنكفني عن الخدمة، أو من قاموا ببعض 
املخالفات االقتصادية البسيطة بدافع البحث 

عن فرصة عمل«.

تأويالت 
الدستور 
التونسي

تفرز  لــم  إذ  أســاســًا،  انطاقته  منذ  واملتعثر 
الجوالت الخمس من أعمال اللجنة حتى اآلن 
أي تقّدم في اتجاه صياغة مواد في الدستور 
 مــمــاطــلــة وفــــد الــنــظــام من 

ّ
ــل الـــجـــديـــد، فـــي ظــ

بهدف  الوقت  العراقيل وتمييع  خال وضع 
مــن دون  الرئاسية  انتخاباته  إلــى  الــوصــول 

التوصل إلى صياغة دستور جديد للباد. 
استحضار اللجنة الدستورية بالتوازي مع 
االنتخابات، له مبرراته، لكون القرار األممي 
2254 للعام 2015 حول سورية، حسم مسألة 
ــبــــاد، حــــني تــضــمــن   الـــســـيـــاســـي فــــي الــ

ّ
الــــحــــل

، ســمــّي فــي مــا بعد 
ّ

تــدرجــًا فــي تطبيق الــحــل
ســــااًل رئــيــســيــة يــجــب االلـــتـــزام بــهــا فـــي هــذا 
انتقالي،  حكم  هيئة  مقدمتها  وفــي  املــســار، 
وكتابة دستور جديد للباد، ومن ثم إجراء 
ــيـــة وتـــشـــريـــعـــيـــة بــمــوجــب  انـــتـــخـــابـــات رئـــاسـ
أن ال شرعية  ذلــك  الجديد. ويعني  الدستور 
دولية لهذه االنتخابات التي قوبلت بهجوم 

بــــل هــــو الـــتـــأكـــيـــد أنـــهـــا ال تــخــضــع لــضــّبــاط 
في  املتمثلة  املدنية  للسلطة  وإنما  الجيش، 

هذه الحالة في رئاسة الجمهورية.
ــاشــــور إلـــــى أنـــــه »بـــاالســـتـــعـــانـــة  ولـــفـــت بــــن عــ
بالفصول 17 و18 و19 من الدستور التونسي، 
الدستور بني  فــي  ية 

ّ
تفرقة جل نتبني وجــود 

الــقــوات املسلحة وقـــوات األمـــن«. وأوضـــح أن 
القوات،   

ّ
كل يدمج  الجمهورية عندما  رئيس 

فهو خاطئ، ويخالف بشكل واضح وصريح 
منطق هذه الفصول. وخلص بن عاشور إلى 
الدستور، تكشف  لفصول  قــراءة متمعنة  أن 
أنـــه ال وجـــود لــعــدم دســتــوريــة هـــذا الــقــانــون، 
وفق  الجمهورية«،  رئيس  فــي خيال  »ســوى 
تعبيره. وذّكر بأن رئيس الدولة خرق سابقًا 
الــدســتــور بــرفــضــه أداء الــيــمــني الــدســتــوريــة 
للوزراء الذين تم اقتراحهم في إطار التعديل 
الـــــــــوزاري )فـــــي حـــكـــومـــة هـــشـــام املــشــيــشــي(، 
باإلضافة إلى رفضه إمضاء القانون املتعلق 

باملحكمة الدستورية.
ــيـــوم حــــول سبب  ويـــتـــســـاءل الــتــونــســيــون الـ
 هـــــذه الــــخــــافــــات حـــــول تــــأويــــل فــصــول 

ّ
كـــــل

 هــذه 
ّ

الــدســتــور الــتــونــســي، وملــــاذا حــدثــت كـــل
الــخــافــات على مــّر الــســنــوات املــاضــيــة وبني 
كل املسؤولني، وهل أن هذه الخافات تكشف 
إليها  التنبه  يتم  الدستور  فــي  ثــغــرات   

ً
فعا

 أزمة سياسية، أم أنها أزمات مفتعلة؟
ّ

مع كل

عماد كركص

ــّيـــم الـــحـــديـــث عــــن االنـــتـــخـــابـــات  يـــخـ
الــرئــاســيــة فــي ســوريــة، والــتــي أعلن 
ــن مــــوعــــد إجــــرائــــهــــا فــي  ــ ــام عـ ــظــ ــنــ الــ
املشهد  الحالي، على  مايو/أيار  نهاية شهر 
السياسي الــعــام املــرتــبــط بــاألزمــة الــســوريــة. 
ــون، مــــوالــــني ومـــعـــارضـــني،  ــوريــ ــســ ويـــنـــظـــر الــ
ــذا االســـتـــحـــقـــاق، لــكــونــه  بــاســتــخــفــاف إلــــى هــ
ــــادة الــتــمــديــد لــرئــيــس الــنــظــام  يــهــدف إلـــى إعـ
لــواليــة رئاسية جــديــدة مدتها  بشار األســـد، 
سبعة أعـــوام، على الرغم من تقديم عــدد من 
األشــخــاص، تخطى عــددهــم الــــ50، ترشحهم 
للرئاسة إلى جانبه، في موقف هزلي. إال أن 
 أسئلة 

ّ
استحقاقات سورية أخرى تبقى محط

االنــتــخــابــات  بعملية  مــشــروعــة، الرتــبــاطــهــا 
هذه، بشكل أو بآخر، ال سيما مسار اللجنة 
شهرين،  من  أكثر  منذ  املتوقف  الدستورية، 

تونس ـ وليد التليلي

أصــــبــــح الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
ول الـــرســـمـــي الــوحــيــد 

ّ
ســـعـــّيـــد املـــــــــؤ

لـــلـــدســـتـــور، بــســبــب غـــيـــاب املــحــكــمــة 
استمرار  على  يعمل  أنــه  ويبدو  الدستورية، 
هذا  الستكمالها،  جهد  أي  وعــرقــلــة  غيابها 
 ترغب 

ٌ
، وأغــلــبــيــة

ً
إذا كـــان هــنــاك جــهــٌد أصــــا

التشتت  ذلــك. ويستغل سعّيد هــذا   في 
ً
فعا

أمــام أي حركة في  اتـــه  السياسي، ويضع الء
هـــذا االتـــجـــاه. ولــطــاملــا كـــان تــأويــل الــدســتــور 
التونسي )دستور الثورة التونسية ولد في 
 خاف سياسي في الباد، 

ّ
العام 2014( محل

ولكن إعان سعّيد أخيرًا، بأنه القائد األعلى 
لجميع القوات املسلحة )العسكرية والشرطة 
والجمارك والدرك(، أثار املخاوف في الساحة 
أن  يمكن  مــا  على  العيون  وفــتــح  السياسية، 

يقود إليه الفراغ الدستوري.
قــّدم سعّيد درســًا أكاديميًا من قصر قرطاج 
)مـــقـــر الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة(، فـــي ســابــقــة لم 
ــّر عــقــود، وقـــّدم  تــشــهــد تــونــس مثلها عــلــى مـ
وثائق تذهب في اتجاه قراءته لهذه الفصول 
الدستورية. لكن أستاذه الذي دّرســه، مرجع 
الــقــانــون الــدســتــوري فــي تــونــس عــيــاض بن 
عــاشــور، الـــذي كـــان قــد تـــرأس الهيئة العليا 
لتحقيق أهداف الثورة واإلصاح السياسي 
ــة الـــثـــورة  ــدايـ ــال الــديــمــقــراطــي فـــي بـ ــقـ ــتـ واالنـ
أن مخطط  مؤكدًا  بقوة،  عليه  رّد  التونسية، 
التونسي الذي نّصب نفسه قاضيًا  الرئيس 
دستوريًا، هو مخطط ديكتاتوري سلطوي. 
ــوار مــــع مــجــلــة  ــ ــ ــور، فــــي حـ ــ ــاشـ ــ وأشــــــــار بــــن عـ
»أفــريــكــان مــانــاجــر«، إلـــى أن مــا قــالــه رئيس 
فـــي خــطــابــه األخـــيـــر بمناسبة  الــجــمــهــوريــة 
ــــن الـــداخـــلـــي )18  ــــوات األمـ االحـــتـــفـــال بــعــيــد قـ
املاضي(، خطير جدًا ويمهد  إبريل/ نيسان 
النــــقــــاب مــــدنــــي، والنـــتـــصـــاب ديــكــتــاتــوريــة 
ــر تـــأويـــل  ــبـ ــات عـ ــريــ ــحــ جـــــديـــــدة، ســـتـــغـــتـــال الــ
ــلــــى مــقــاس  ــور بـــحـــســـب رغــــبــــتــــه، وعــ ــتــ ــدســ الــ

مشروعه السياسي.
 املؤيدات الدستورية 

ّ
ودحض بن عاشور كل

الــتــي قــدمــهــا ســعــّيــد، مــؤكــدًا أن لــفــظ الــقــوات 
جميع  في  الدستورية  التقاليد  في  املسلحة 
العسكرية  القوات  إلــى  يشير حصرًا  البلدان 
فقط، بمعنى الجيش، دون سواه، وال يشمل 
ــّدد بــن عاشور  الــقــوات املسلحة املــدنــيــة. وشـ
القانون الدستوري  فــي  أنــه ال اخــتــاف  على 
ــارن وفـــــي الـــتـــقـــالـــيـــد الــــدســــتــــوريــــة عــلــى  ــ ــقـ ــ املـ
ـــحـــة ال يــتــجــاوز 

ّ
ــوات املـــســـل ــقــ أن مــصــطــلــح الــ

ــوات الـــعـــســـكـــريـــة، مــــؤكــــدًا أن الــــهــــدف مــن  ــقــ الــ
»قيادة القوات املسلحة« ال يعني أن لرئيس 
القوات،  الجمهورية سلطة مطلقة على هذه 

دولي وغربي، حتى قبل اإلعان عن موعدها، 
بــــاإلشــــارة إلــــى عــــدم شــرعــيــتــهــا، لــكــونــهــا لن 
تحصل بموجب دستور جديد لسورية كما 
يقتضي القرار. وتفترض مماطلة النظام أن 
انتخاباته الرئاسية في مايو/ أيار، ستجري 
ــي الــعــام  بــمــوجــب الـــدســـتـــور الـــــذي فـــرضـــه فـ
2012، عبر استفتاء شكلي لم يحظ بمشاركة 
املجتمع  يّصر  من جهته،  السوريني.  غالبية 
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ ــــي مــقــدمــتــه الـ ــــي، وفـ ــــدولـ الـ
والـــدول الفاعلة في االتــحــاد األوروبـــي، على 
إجــرائــهــا  بــاالنــتــخــابــات دون  ــراف  ــتـ اعـ أن ال 
الــذي تعكف على  الجديد  الدستور  بموجب 
ــة، وبـــإشـــراف  ــتـــوريـ صــيــاغــتــه الــلــجــنــة الـــدسـ

مباشر من األمم املتحدة. 
ــاء، أعــلــن املــبــعــوث األمــمــي إلــى  ــعـ ويـــوم األربـ
ــيــــدرســــن، أن االنـــتـــخـــابـــات  ــة، غـــيـــر بــ ــ ــوريـ ــ سـ
ــذا الـــبـــلـــد ال تـــدخـــل ضــمــن  ــ الـــرئـــاســـيـــة فــــي هـ
العملية السياسية. وقال بيدرسن، في جلسة 
ملجلس األمـــن حـــول ســوريــة: »تــّمــت الــدعــوة 
 الدستور الحالي، وهي 

ّ
لانتخابات في ظل

ــزءًا مـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي  لــيــســت جــ
ــن 2254«. وأكـــد  ــ ــرار مــجــلــس األمـ ــ قـ أنـــشـــأهـــا 
بــيــدرســن أن األمــــم املــتــحــدة »ال تـــشـــارك في 
ــذه االنـــتـــخـــابـــات، ولـــيـــس لــديــهــا تــفــويــض  هــ
التأكيد  املتحدة  األمــم  تواصل  بذلك.  للقيام 

ــانـــون الـــدســـتـــوري عبد  ــقـ ويـــشـــرح أســـتـــاذ الـ
الــــــــرزاق املـــخـــتـــار، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
ــارات الـــدســـتـــوريـــة الــتــي  ــيـ ــديـــد«، أن الـــخـ الـــجـ
قــــام عــلــيــهــا الـــدســـتـــور الــتــونــســي هـــي فــكــرة 
ــذه الــثــغــرة هي  الــتــعــاون بـــني الــســلــطــات، وهــ
ت عامل تقسيم للسلطات، وعوض 

ّ
التي شكل

أن يــكــون هــنــاك مــنــاخ لــلــتــعــاون، فقد وجدنا 
مــحــيــطــًا ســيــاســيــًا تــنــازعــيــًا جـــــدًا، وهـــــذا ما 
كــشــف عـــن عـــيـــوب فـــي املــســألــة الــدســتــوريــة. 
ويــلــفــت أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري إلـــى أن 
األزمة أحيانًا ليست من صنع النص، بل من 
صــنــع الــفــاعــل الــســيــاســي الـــذي يــفــّعــل تــأويــل 
أزمة،  افتعال  يريد  الدستوري عندما  النص 

 ســيــاســي 
ّ

ــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـــــى حـــــل عـ
في  فــي ســوريــة«، مشيرًا  للصراع  تفاوضي 
ــرار 2254 يــفــوض  ــقـ الـ إلــــى »أن  الـــصـــدد  هــــذا 
األمـــــم املـــتـــحـــدة بــتــســهــيــل عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
بــإجــراء انتخابات حــّرة ونزيهة وفق  تــتــّوج 
ــراف األمــــم  ــ ــ ــدار تـــحـــت إشـ ــ دســــتــــور جــــديــــد، تــ
للشفافية  الــدولــيــة  املعايير  بأعلى  املــتــحــدة 
لـــة، مـــع جــمــيــع الـــســـوريـــني، بــمــا في  ــاء واملـــسـ
للمشاركة«.  املــؤهــلــون  الشتات  أعــضــاء  ذلــك 
وجددت الواليات املتحدة في الجلسة ذاتها 
الرافض لانتخابات،  ملجلس األمن موقفها 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا »مـــزيـــفـــة« و»ال تــمــثــل الــشــعــب 
لدى  األميركية  املــنــدوبــة  الــســوري«، بحسب 

املنظمة، ليندا توماس غرينفيلد.
ــي بــعــيــدة  ــدولــ وتـــبـــدو تــطــلــعــات املــجــتــمــع الــ
املــنــال فــي املـــدى الــزمــنــي املــنــظــور، إذ يتبقى 
أقـــل مــن شــهــر عــلــى إجــــراء االنــتــخــابــات التي 
ثــّبــت الــنــظــام مــوعــدهــا فــي 26 مــايــو الحالي، 
في حني لم تنجز اللجنة الدستورية صياغة 
ولــو مــادة واحــدة أو بندًا واحــدًا في مسودة 
الــدســتــور الــجــديــد. ويضع هــذا األمــر جــدوى 
االســتــمــرار بــاملــســار الــدســتــوري بــعــد إجـــراء 
ــراف الــلــجــنــة، ال  ــ ــيـــزان أطــ االنـــتـــخـــابـــات فـــي مـ
ــــدي املـــعـــارضـــة واملــجــتــمــع املـــدنـــي،  ســيــمــا وفـ
ــن املـــســـار  ـــق الـــنـــظـــام مـــبـــتـــغـــاه مــ

ّ
بـــعـــدمـــا حـــق

إلى  والــوصــول  املماطلة،  الــوقــت عبر  بكسب 
االنتخابات الرئاسية.

ويرى عضو القائمة املوسعة لوفد املعارضة، 
ــفـــاوض، يحيى  ــتـ واملـــتـــحـــدث بـــاســـم هــيــئــة الـ
االنتخابات  بــأن  منا 

ّ
سل »إذا  أنــه  العريضي، 

ــادرًا أن يعتقد عــاقــل أو  شــرعــيــة، وســيــكــون نـ
صاحب ضمير بذلك، تكون اللجنة با قيمة«. 
»الــعــربــي  ويــضــيــف الــعــريــضــي فـــي حــديــث لـــ
ــفــــاوض وضــعــت  ــتــ ــة الــ ــئـ ــيـ الــــجــــديــــد«، أن »هـ
شـــروطـــهـــا لــلــمــشــاركــة فــــي الـــجـــولـــة املــقــبــلــة، 
وأرسلتها إلى املبعوث األممي لسورية غير 
بــيــدرســن ردًا عــلــى اقـــتـــراحـــه«، الفــتــًا إلـــى أن 
ــمــيــت مـــحـــددات، تكرس  »الـــشـــروط، والــتــي سُّ

الشرعية ما يفعله النظام«. 
ومنتصف إبريل/ نيسان املاضي، أرسل غير 
املسار  على  املباشر  املــشــرف  وهــو  بيدرسن، 
املقبلة  بالجولة  تتعلق  أجندات  الدستوري، 
)السادسة( من أعمال اللجنة الدستورية إلى 
وفد املعارضة، والتي كشف العريضي أنه تّم 
الرد عليها بشروط وصفها باملحددات، لكنه 
اآلن،  عنها  والــحــديــث  تفصيلها  عـــدم  ــل 

ّ
فــض

إلى حني الرد عليها من قبل املبعوث األممي. 
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر عــضــو الــقــائــمــة املــوســعــة 
لوفد املجتمع املدني في اللجنة الدستورية، 
ــــور مــجــنــي، أن »االنـــتـــخـــابـــات ال  الــقــاضــي أنـ
عاقة لها باللجنة الدستورية، فعمل اللجنة 
الــدســتــوريــة مختلف تــمــامــًا، وهـــو فــي مكان 
»العربي  لـ آخــر«. ويضيف مجني في حديث 
الجديد«، أن »اللجنة الدستورية هي جزء من 
تنفيذ القرار 2254، الذي يقضي بانتخابات 
رئــاســيــة وفـــق دســتــور جــديــد، يــشــارك فيها 
جميع السوريني، بمن فيهم الذين في املهجر 
ــذه غـــيـــر االنـــتـــخـــابـــات  ــ وبــــلــــدان الـــلـــجـــوء، وهــ
املزمع إجراؤها اآلن، ثم إن إجراء االنتخابات 
وتسهيل التمديد لبشار األسد لسبعة أعوام 
في  بقاءه  يعني  ال  متكررة،  ضمن مسرحية 

الحكم حتى العام 2028«.
لكن مجني يشير إلى أن التعثر الذي أصاب 
املــســار الــدســتــوري، والـــذي ال يـــزال مستمرًا، 
ــــرى، بمعنى  ســبــبــه اســتــبــاق خــطــوة قــبــل أخـ
تجاوز االتفاق السياسي، وحتى أي توافقات 
حــقــيــقــيــة، قــبــل الــــذهــــاب إلــــى الــلــجــنــة. وكـــان 
وفد  قد حّمل  بيدرسن  غير  األممي  املبعوث 
النظام مسؤولية فشل فشل الجولة الخامسة 
مــن أعــمــال لجنة الــدســتــور، معربًا عــن خيبة 
ــــك. وخـــــــال تـــلـــك الــــجــــولــــة، وعـــلـــى  ــذلـ ــ ــه لـ ــلــ أمــ
هــامــشــهــا، أدلــــى رئــيــس وفـــد الــنــظــام، أحــمــد 
أن  مفادها  إعــامــيــة،  بتصريحات  الــكــزبــري، 
الدستورية،  اللجنة  إلى  النظام  حضور وفد 
يــأتــي بــهــدف مــنــاقــشــة مــواضــيــع دســتــوريــة، 
وليس صياغة مواد دستورية، ما أكد نوايا 
الــنــظــام الــســوري بــاالســتــمــرار فــي التعطيل، 

حتى إفشال هذا املسار بشكل كامل.

 اتفق على تعيني الوزراء، وأن 
ً
فالجميع مثا

يقبلهم رئيس الجمهورية ألداء القسم، ولكن 
الفاعل السياسي هنا رفض وخلق أزمة.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، يــشــيــر املـــخـــتـــار إلــى 
الــــدســــتــــوري ال  ــنـــص  الـ ــذا ال يــعــنــي أن  ــ أن هـ
يتضمن عيوبًا هيكلية، فقد كان قائمًا على 
هواجس، وهي أن كل طرف خائف من الطرف 
بــدل أن  اآلخــر، لتحصل تسويات للهواجس 
تــكــون هــنــاك اخــتــيــارات دســتــوريــة مــدروســة. 
وباإلضافة إلى ذلك، يلفت املختار إلى تراكم 
ممارسات سياسية جعلت من خدمة الصالح 
العام رهينة للتجاذبات، مؤكدًا أن الدستور 

كان بمثابة الرداء الذي يتمزق بني الجميع.
ــتـــوري رابـــح  ــتـــاذ الـــقـــانـــون الـــدسـ ويـــؤيـــد أسـ
الــخــرايــفــي مــا ذهـــب إلــيــه زمــيــلــه، مــؤكــدًا أن 
ــغـــرات في  الــــصــــراع الــســيــاســي كــشــف عـــن ثـ
الدستور، ولكنها لم تكن خفية. والخرايفي 
لــيــس فــقــط أســتــاذ قــانــون دســـتـــوري، وإنــمــا 
الجمهوري،  الحزب  عن  مؤسسًا  نائبًا  كــان 
في املجلس التأسيسي الذي كتب الدستور، 
ــــه عـــايـــش كــــل تــفــاصــيــل والدة  مــــا يــعــنــي أنـ
الـــدســـتـــور الــتــونــســي وخـــافـــاتـــه. ويــكــشــف 
»الــعــربــي الجديد«،  الــخــرايــفــي، فــي حــديــث لـــ
عن خاف بني النواب حول كتابة الدستور، 
متصارعني،  مختلفني  تيارين  وجــود  وعــن 
ــيــــار يـــضـــم حــــركــــة »الـــنـــهـــضـــة« واملـــؤتـــمـــر  تــ
والتكتل )الترويكا( وحركة »وفاء«، والتيار 
ما  الديمقراطية،  الكتلة  يضم  الــذي  الثاني 
أوجـــد رؤيــتــني مختلفتني داخـــل الــدســتــور. 
ويــتــابــع الــخــرايــفــي أن األغــلــبــيــة الــتــي كانت 
تـــقـــودهـــا حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« وقـــتـــهـــا، كــانــت 
تــدافــع عــن الــنــظــام الــبــرملــانــي، فــيــمــا دافــعــت 
مدعومة  كــانــت  الــتــي  الــديــمــقــراطــيــة،  الكتلة 
للشغل،  التونسي  االتحاد  الشارع ومن  من 
ــــود املــحــكــمــة  عـــن الــنــظــام الـــرئـــاســـي مـــع وجـ
ــد  ــا أوجــ ــان، مــ ــرملــ ــبــ ــة الــ ــ ــابـ ــ الـــدســـتـــوريـــة ورقـ
السياسي، فخرج  للنظام  فهمني وتوجهني 

الدستور بهذا الشكل.
وحول الجدل الذي أثــاره رئيس الجمهورية 
كانت  »النهضة«  بــأن  الخرايفي  يــرد  أخــيــرًا، 
تــريــد الــتــفــريــق فــي هـــذا الــفــصــل بــني الجيش 
ــر تمسك  ــرأي اآلخــ ــ والـــشـــرطـــة، فـــي حـــني أن الـ
ــلـــحـــة، والــــتــــي تــشــمــل  ــوات املـــسـ ــ ــقـ ــ بـــعـــبـــارة الـ
الجيش واألمن وكل القوى الحاملة للساح، 
مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن لـــفـــظ الــــقــــوات املــســلــحــة مــن 
دون تــحــديــدهــا، هــو مــا مــّر فــي نهاية األمــر، 
وقـــد ُوضــــع قــصــدًا وتــــرك الــتــأويــل للمحكمة 
إبصار  »عــدم  لـــ أسفه  عن  معربًا  الدستورية، 
هــــذه املــحــكــمــة الـــنـــور بـــعـــد«. ومــســتــنــدًا إلــى 
ر مــن أن هــذه الخافات 

ّ
تــجــارب ســابــقــة، حـــذ

تقود عادة لوالدة جمهورية ثالثة.

كان حسام لوقا مكلّفًا ملف درعا األمني )فرانس برس(

حّمل بيدرسن النظام مسؤولية فشل الجولة الخامسة ألعمال اللجنة )فابريس كوفريني/فرانس برس(

يذهب النظام 
السوري إلى 

انتخاباته الرئاسية 
نهاية شهر مايو 

الحالي، ضاربًا عرض 
الحائط بالمطالب 

الدولية بالتزام 
التدرج في مسارات 
الحّل السوري، فيما 

يسود التشاؤم 
حول الجدوى من 

استكمال أعمال 
لجنة الدستور 

والمسار الدستوري 
لهذا الحّل

لجميع  األعلى  القائد  بأنه  سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس  إعالن  يأتي 
القوات المسلحة، ليذّكر باستمرار غياب المحكمة الدستورية، وهو ما 

قد يكون متعمدًا، وتأثيره على تفاقم التشتت السياسي
إضاءة تقرير

االنتخابات الرئاسية للنظام 
تحيلها جثة هامدة

تغييرات حقيقية أم 
افتعال أزمات؟

رصد

آمال بجولة 
مختلفة

شّدد المبعوث األممي 
إلى سورية، غير بيدرسن، 
األربعاء الماضي، على 

ضرورة أن تكون الجولة 
السادسة من أعمال 

اللجنة الدستورية السورية، 
مختلفة عن سابقتها، 

داعيًا إلى وضع أهداف 
وأساليب واضحة ذات 

مصداقية وتعاون معزّز 
بين رئاستي اللجنة عن 

وفدي النظام والمعارضة.

يعتبر قانونيون أن 
عيوب الدستور تعود 

لهواجس سياسية

يهدف النظام لتمرير 
االنتخابات من دون 

تعكير مسرحيته

يستمر الرئيس التونسي 
في عرقلة والدة 

المحكمة الدستورية

يسعى النظام السوري إلى 
إتمام انتخاباته الرئاسية 

المقررة في 26 مايو/ أيار 
الحالي بأسهل الطرق 

الممكنة في مناطق 
عدة، وأبرزها السويداء

اللجنة الدستورية 
السورية

وضعت المعارضة 
شروطًا للمشاركة 

بالجولة المقبلة للجنة

يصر المجتمع الدولي 
على انتخابات بموجب 

دستور جديد

Saturday 1 May 2021 Saturday 1 May 2021
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أعاد تنظيم 
»القاعدة« 

خلط األوراق 
في أفغانستان، 

عبر إعالنه عن 
»شراكته« مع 
»طالبان«، التي 

»أدت حمايتها 
لرفاق السالح إلى 
مواصلة العديد 

من الجبهات 
الجهادية العمل 

بنجاح«، وسط 
تناقض في 

تصريحات التنظيم 
بشأن إمكانية 

إعادة استخدام 
أفغانستان لشن 

هجمات ضد 
األراضي األميركية

تبادل الرئيس األميركي جو بايدن، وسلفه 
ــرامــــب، أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس،  ــد تــ ــالــ دونــ
الــــعــــدل  وزارة  »تــــســــيــــيــــس«  ـــ بــ االتـــــهـــــامـــــات 
ــرانـــي إلــى  األمــيــركــيــة، مــع عــــودة املــلــف األوكـ
الفيدرالية  الشرطة  تفتيش  غــداة  الــواجــهــة، 
ــتــــرامــــب، رودي  مــــنــــزل املـــحـــامـــي الـــســـابـــق لــ
جــولــيــانــي. وتـــــدور قــضــيــة جــولــيــانــي حــول 
وقــائــع  لنبش  كييف  لـــدى  بتدخله  شــبــهــات 
قــد تــســيء إلــى حملة بــايــدن للرئاسة خال 
الــعــامــني املـــاضـــيـــني، وهــــي الــفــضــيــحــة الــتــي 

أثرت الحقًا على ترامب. 
»فوكس  لشبكة  في حديث  وأكــد جولياني، 
 ما تّمت مصادرته من منزله 

ّ
نــيــوز«، إن كــل

ــه لــــم يــنــتــهــك  ــ ــــال املــــداهــــمــــة، ســـُيـــثـــبـــت أنــ خــ
القانون الفيدرالي، عندما ساعد ترامب في 
البحث عن وقائع ُمربكة لخصمه السياسي 
بــايــدن فــي أوكــرانــيــا عـــام 2019، مضيفًا أن 
الرئيس  أن  التهم، وتــدل على  »األدلـــة تنفي 
)السابق( وأنا، ونحن جميعًا، أبرياء«. واتهم 
جولياني وزارة العدل بإصدار »مذكرة غير 
ــتـــجـــســـس« عــلــيــه مــــن خـــال  قـــانـــونـــيـــة« و»الـ
ــّريــــة بــــني املــحــامــي  مــــصــــادرة مـــعـــلـــومـــات ســ

ــــك »انـــتـــهـــاكـــًا صـــارخـــًا  ومـــوكـــلـــه، مــعــتــبــرًا ذلـ
جــولــيــانــي  ورأى  ــة«.  ــتــــوريــ الــــدســ لــحــقــوقــي 
إال  يــمــارس  ال  »تكتيكًا  املــداهــمــة  فــي عملية 
 دكــتــاتــوريــة«. بـــدوره، وصــف ترامب 

ّ
فــي ظــل

»غير  بــأنــه  الــســابــق،  محاميه  شــقــة  تفتيش 
عادل إطاقًا«، مؤكدًا أن جولياني هو »أعظم 
رئيس بلدية في تاريخ نيويورك« و»وطني 
عــظــيــم«. وقـــال تــرامــب إن هــذا األمـــر »يكشف 
معايير مــزدوجــة جــدًا. لــم نــر مثل هــذا األمــر 
مــن قــبــل. ال أعـــرف مــا الـــذي يبحثون عنه أو 

ماذا يفعلون«. 
لكن بــايــدن أكــد أنــه لــم يتبلغ بــاملــداهــمــة في 
حــديــث لــشــبــكــة »أن بـــي ســــي«، مــتــحــدثــًا عن 
»عدم التدخل بأي شكل من األشكال  تعهده بـ
إلصـــدار أوامـــر أو محاولة وقــف أي تحقيق 
الــديــمــقــراطــي أن  الــرئــيــس  ــــوزارة«. ورأى  ــلـ ــ لـ
الــوزارة  قامت بتسييس  السابقة  »الحكومة 
الكثير من املوظفني،  بشكل رهيب واستقال 
ألن هــــذا لــيــس دورهــــــم، لــيــس دور الــرئــيــس 
ــن يـــجـــب مـــاحـــقـــتـــه ومـــتـــى يــجــب  تـــحـــديـــد مــ

ماحقته«.
وداهـــــــم مــمــثــلــو االدعـــــــــاء الـــفـــيـــدرالـــيـــون فــي 
مانهاتن شقة ومكتب جولياني في املنطقة 
يـــوم األربـــعـــاء املـــاضـــي، فـــي إطــــار التحقيق 
فــي أنشطته فــي أوكــرانــيــا. ولــم يعلق مكتب 
التحقيقات الفيدرالي »أف بي آي« واملدعون 
الــعــامــون عــلــى عملية الــدهــم، الــتــي يــنــدر أن 
تلجأ إلــيــهــا الــشــرطــة ضــد مــحــاٍم كـــان أيضًا 
ــيــــويــــورك ومـــدعـــيـــًا عــامــًا  رئـــيـــســـًا لـــبـــلـــديـــة نــ

فيدراليًا.
وكـــــان جـــولـــيـــانـــي، الـــــذي شــغــل فـــي الــســابــق 
الــفــيــدرالــي فــي مانهاتن، قد  املــدعــي  منصب 
رّد على التفتيش عبر »تويتر«، ببيان طويل 
 عــن محاميه روبــــرت كــوســتــيــلــو، الــذي 

ً
نــقــا

مــزدوجــة  »مــعــايــيــر  بتطبيق  املحققني  اتــهــم 
فاسدة«. واتهم كوستيلو وزارة العدل بعدم 
الــتــحــقــيــق بــالــحــمــاســة نفسها فــي اتــهــامــات 
معسكر ترامب ضد تدخل مفترض من قبل 

بايدن لصالح ابنه هانتر في أوكرانيا.
جولياني، الذي أطلق عليه في السابق لقب 
»عمدة أميركا« بعد هجمات 11 سبتمبر/

أيلول 2001، كان قد وجد نفسه في خريف 
األوكــرانــيــة  الفضيحة  قــلــب  فــي   ،2019 عـــام 
ت واليــة ترامب، وكشفت بعد ذلك 

ّ
التي هــز

جـــهـــوده إلقـــنـــاع كــيــيــف بــتــقــديــم مــعــلــومــات 
حول أعمال فساد محتملة، عن ابن بايدن، 
ــايـــدن  ــربــــك حـــمـــلـــة بـ ــكـــن أن تــ ــمـ هــــانــــتــــر، ويـ
للرئاسة، لكن ذلــك دفــع فــي مــا بعد ترامب 
إلى حافة العزل في الكونغرس. وعلى الرغم 

القضية،  عــن  يتحدثوا رسميًا  لــم  أنهم  مــن 
فإن املدعني الفيدراليني كانوا يحققون في 
أوكرانيا  فــي  لجولياني  ترويجية  أنشطة 
ــهـــر، وهــــم يـــدقـــقـــون خــصــوصــًا في  مــنــذ أشـ
السابق  الشخصي  املحامي  احتمال تدخل 
الـــســـابـــق في  الـــرئـــيـــس  لــــدى إدارة  لـــتـــرامـــب 
أعمال  ورجـــال  باسم مسؤولني   ،2019 عــام 
أوكــرانــيــني، بحسب اإلعـــام، فيما لم توجه 
وتــشــيــر  اآلن.  لــألخــيــر حــتــى  اتـــهـــامـــات  أي 
ــا يـــبـــدو إلـــــى أن  عــمــلــيــة الــتــفــتــيــش عـــلـــى مــ
الــذي كــان من  التحقيق يتسارع مع الرجل 
أشـــد املــدافــعــني عـــن فــرضــيــة تـــزويـــر نتائج 
تــرامــب  لــهــا  رّوج  الـــتـــي   ،2020 انـــتـــخـــابـــات 

ورفضتها املحاكم.
)فرانس برس(

ال تختلف حدود قرغيزستان وطاجيكستان 
عن غيرهما من الحدود املوروثة من تفكك 
االتحاد السوفييتي )1917ـ  1991(، ونتيجة 
لسياسات نقل اإلثنيات في مختلف بلدان 
ــات تــتــحــّول  هـــــذا االتـــــحـــــاد، مــشــعــلــة خــــافــ
ــان. ومـــن تلك  ــيـ إلـــى حــــروب فــي بــعــض األحـ
الخافات، تلك التي نشبت في جورجيا عام 
الروسية  األقلية  الصدام بني  2008، بسبب 
فــي إقــلــيــم أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة وتبليسي، 
 عن إقليمي أدجاريا وأبخازيا، والذي 

ً
فضا

ــا لــجــورجــيــا.  ــيــ ــيـــاح روســ ــتـ ــى اجـ ــ أفـــضـــى إلـ
كما بــرز هــذا األمـــر فــي الــحــرب األوكــرانــيــة، 
االنفصاليني  بني   ،2014 عام  منذ  املستمرة 

من األصــول الروسية وبــني حكومة كييف، 
ــبــــاس )إقــلــيــمــا لــوغــانــســك  فـــي حــــوض دونــ
لم يكن  الباد. وأيضًا  ودونيتسك(، شرقي 
نــزاع إقليم نــاغــورنــو كــارابــاخ بــني أرمينيا 
ــات،  ــ ــوروثـ ــ وأذربــــيــــجــــان بـــعـــيـــدًا عــــن تـــلـــك املـ
العام  بعد بلوغه منعطفًا حــادًا في خريف 
املــــاضــــي، إثــــر وقـــــوع اشـــتـــبـــاكـــات اســتــمــرت 
ــر، لــتــنــتــهــي بــتــغــيــيــر قـــواعـــد  ــهــ نـــحـــو 3 أشــ
الحرب في املنطقة، ودخول روسيا بصورة 
مباشرة على شكل رعاية وقف إطاق النار 

وحمايته.  
آخر فصول تلك الحروب هو القتال الحدودي 
الــــذي انـــدلـــع أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، بني 
القوات القرغيزية والطاجيكية، وسقط فيه 
القرغيزية  الصحة  وزارة  وأفـــادت  ضحايا. 
 حصيلة الخسائر البشرية في الجانب 

ّ
بأن

مشيرة  جريحًا،  و134   
ً
قتيا  13 القرغيزي 

 اثنني من الجرحى حالتهما خطرة. 
ّ
إلى أن

كما ذكــرت السلطات، أمس الجمعة، أنه تم 
ــــاء حـــوالـــي 11500 شــخــص مـــن ســكــان  إجـ
ــكــــني، كـــانـــتـــا تـــشـــهـــدان  ــاتــ ــي بــ ــ مـــنـــطـــقـــتـــني فـ
مــعــارك عنيفة، مــوضــحــة أنــهــم »نــقــلــوا إلــى 
أمـــاكـــن مــجــهــزة وذهـــبـــوا إلـــى أقـــربـــاء لــهــم«. 
مـــن جــانــبــهــا تــحــدثــت طــاجــكــســتــان رسميًا 
عن إصابة شخصني فقط بالرصاص. لكن 
وكــالــة األنـــبـــاء الــروســيــة »ريــــا نــوفــوســتــي« 
نــقــلــت عــــن مـــصـــدر فــــي الـــبـــلـــديـــة فــــي بــلــدة 
إســفــارا الــحــدوديــة أن ثاثة أشــخــاص على 
األقـــل قتلوا وجـــرح 31 آخـــرون فــي الجانب 

الطاجيكي. 
وبـــعـــد الـــقـــتـــال الــعــنــيــف، هــــدأ الـــوضـــع ليل 
ــري  ــ ــة، مــــع إعـــــــان وزيــ ــمـــعـ الـــخـــمـــيـــس ـ الـــجـ
خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن، الــقــيــرغــيــزي روســــان 
مهر  الدين  والطاجيكي سراج  كازاكباييف 

الدين، وقف إطاق النار. كما أعلن الرئيس 
ــاروف، أمــــــس، أن  ــ ــابــ ــ ــيـــزي صـــديـــر جــ ــرغـ ــقـ الـ
الوضع على الحدود مع طاجكستان استقر. 
وأكد املكتب الصحافي للرئاسة القرغيزية، 
باتكني بجمهورية  »الــوضــع في منطقة  أن 
سيطرة  تحت  وأصبح  استقر  قرغيزستان 
رئيس الدولة«. وأضاف أن مجموعة العمل 
فــي منطقة بــاتــكــني، الــتــي يــرأســهــا الــنــائــب 
أرتــيــوم  قــرغــيــزســتــان،  وزراء  لــرئــيــس  األول 
نوفيكوف، اتخذت عددًا من االجراءات لحل 

النزاع ومنع تصعيد التوتر على الحدود.
ــــي الـــحـــكـــومـــي فــي  ــــامــ وذكــــــــر املـــكـــتـــب اإلعــ
طــاجــكــســتــان، أمــــس، أن الــجــانــبــني تــوصــا 
إلــى »اتــفــاق مــتــبــادل إلنــهــاء الــنــزاع املسلح 
ــدات الــعــســكــريــة إلــى  ــعـ وســحــب األفـــــراد واملـ
أمــاكــن تــمــركــزهــا الـــدائـــم«. مــن جــهــتــه، أفــاد 
جــهــاز أمــن الــدولــة الــقــرغــيــزي بــأن البلدين 
بــدآ سحب قواتهما من الــحــدود. كما دعت 
 

ّ
ــلـــديـــن إلـــــى حـــل ــة الـــبـ ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الــــروســ
خافاتهما بالتفاوض. وكانت االشتباكات 
ــــدود بــني  ــحــ ــ ــعــــت عـــلـــى طــــــول الــ ــدلــ الــــتــــي انــ
منذ  األعــنــف  الــفــقــيــريــن  الجبليني  الــبــلــديــن 
إلى  سنوات. وأثــارت املخاوف من تحولها 

نزاع أكبر. 
ــدول الــثــاث  ــ والـــخـــافـــات الـــحـــدوديـــة بـــني الـ

الـــخـــصـــب،  فــــرغــــانــــة  وادي  تـــتـــقـــاســـم  ــتــــي  الــ
قــرغــيــزســتــان وطــاجــكــســتــان وأوزبــكــســتــان، 
نــاجــمــة عــن تــرســيــم الـــحـــدود خـــال الحقبة 
الــســوفــيــيــتــيــة، الــــذي أدى إلـــى فــصــل بعض 
املجموعات عن بلدانها األصلية. وأكثر من 
ثلث حدود قرغيزستان هي مناطق متنازع 
عليها، ال سيما تلك املحيطة بجيب فوروخ 
الــطــاجــيــكــي، حــيــث انـــدلـــع الــــنــــزاع، ويــشــكــل 
حجر عثرة دائما ملطالب دول املنطقة وفي 

ما يتعلق بالوصول إلى املياه.
ــات بــالــتــســبــب  ــامــ ــهــ ــــادل الــــطــــرفــــان االتــ ــبـ ــ وتـ
باندالع االشتباكات التي تتكرر باستمرار، 
ــي فـــي  ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ واعــــــتــــــبــــــرت لــــجــــنــــة األمــــــــــــن ال
إثارة  أن طاجكستان »تعمدت  قرغيزستان 
إلطاق  مواقع  »إقامة  بـ واتهمتها  الــنــزاع«، 
قــذائــف الـــهـــاون«. فــي املــقــابــل، اتــهــم مجلس 
األمن القومي الطاجيكي الجيش القرغيزي 
ــار عـــلـــى قـــــــوات طــاجــكــســتــان  ــ ــنـ ــ ــــاق الـ ــإطـ ــ بـ
ــاه فــي  ــيــ ــع املــ ــوزيــ »املـــتـــمـــركـــزة فــــي مـــوقـــع تــ
ــــد الــعــلــيــا لــنــهــر  ــــروافـ جـــولـــوفـــنـــاشـــا عـــلـــى الـ
إســفــارا«. وأكـــدت طاجكستان أن صــدامــات 
أن  يــوم بني مدنيني، موضحة  اندلعت قبل 
ســبــعــة طــاجــيــك أصــيــبــوا بــرشــق الــحــجــارة. 
وسجل عــدد من الــحــوادث التي سقط فيها 
تل 

ُ
قتلى سابقًا. ففي سبتمبر/أيلول 2019، ق

ثاثة مــن حــرس الــحــدود الطاجيك وواحــد 
قيرغيزي فــي تــبــادل إلطــاق الــنــار. والتقى 
زعيم طاجكستان إمام علي رحمن بالرئيس 
آنــــذاك ســورونــبــاي جينبيكوف  الــقــرغــيــزي 
في يوليو/تموز 2019 ملصافحة رمزية في 
املناقشات  لكن هذه  بطاجيكستان.  إسفارا 
حـــول »تــرســيــم الـــحـــدود الــوطــنــيــة« و»مــنــع 

النزاعات الحدودية وحلها« لم تنجح.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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مــع تنظيم الــقــاعــدة خـــال مــفــاوضــاتــهــا مع 
أنها ستحترم  املتحدة، مع ضمان  الــواليــات 
عاقاتها التاريخية مع الجماعة اإلرهابية«.

فـــي هــــذا الـــوقـــت بــــرز تــنــاقــض مـــن إمــكــانــيــة 
ــقـــاعـــدة  ــدام أفــــغــــانــــســــتــــان مـــــجـــــددًا كـ ــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
ملهاجمة األراضي األميركية. وذكرت الشبكة 
التخفيف من مخاوف  »الــقــاعــدة« يحاول  أن 

الضوء على استمرار العاقات مع »طالبان«، 
موضحًا أنــه »فــي الوقت الــذي ال تــزال هناك 
عــاقــات سليمة وأخـــوة إسامية بــني حركة 
الشيء  فــإن  والــقــاعــدة،  الباكستانية  طالبان 
ذاتـــه مــوجــود مــع حــركــة طالبان األفغانية«. 
وأضـــــاف »هــــذا األمــــر يــؤكــد مـــا تــقــولــه األمـــم 
ــاورت بــانــتــظــام  ــشــ ــدة، بــــأن طـــالـــبـــان تــ ــتـــحـ املـ

أفغانستان  استخدام  إمكانية  من  واشنطن 
قـــال  ــمـــات مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، إذ  ــهـــجـ لـ كـــمـــنـــطـــلـــق 
املسؤول في »القاعدة«، في الرد، إن التنظيم 
أفغانستان، وال توجد  إلى  »لم يكن بحاجة 
لكن  املستقبل«.  النوع في  هــذا  لديه من  نّية 
»سي أن أن« حذرت، في تقريرها، من أنه إذا 
كــانــت »طــالــبــان« قــريــبــة مــن »الـــقـــاعـــدة« كما 

يزعم التنظيم، وهــو ما كانت األمــم املتحدة 
أشـــارت إلــيــه، فــإن رد »الــقــاعــدة«، املــؤلــف من 
ــداًل مـــن أن  ألــفــي كــلــمــة، يــعــنــي ضــمــنــيــًا أنـــه بــ
تكون »طالبان« شريكة في وقف إطاق النار 
مــع الــواليــات املتحدة، فإنها أقــرب مــا تكون 
»الــقــاعــدة« لشن حرب  إلــى تحريض تنظيم 
ضــد أمــيــركــا كــمــا كــانــت فــي الــســابــق. وأعــلــن 

التي  أفغانستان،  أن  »القاعدة«  في  املسؤول 
للهجوم  للتخطيط  السابق قاعدة  كانت في 
ــــاق عــلــى األراضــــي  األكـــثـــر دمـــويـــة عــلــى اإلطـ
أخــرى.  مــرة  قــد يتم استخدامها  األمــيــركــيــة، 
وقــــال إن »الـــواليـــات املــتــحــدة لــيــســت مشكلة 
ألشــقــائــنــا األفـــغـــان. ولــكــن نــظــرًا للتضحيات 
األميركيون  هــزم  فقد  األفغانية،  الــحــرب  فــي 
أو  الـــجـــمـــهـــوريـــني  مـــــن  كـــــانـــــوا  ســــــــواء  اآلن. 
الديمقراطيني، فقد اتخذ كاهما قرارًا نهائيًا 
ووصف  االفغانية«.  الحرب  من  باالنسحاب 
املــــســــؤول فـــي »الـــقـــاعـــدة« انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
ــه انــتــصــار  ــأنـ األمـــيـــركـــيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان بـ
النسحاب  مشابهة  صـــورة  ورســـم  للتنظيم. 
ــاد الــســوفــيــيــتــي قــبــل ثــاثــة عــقــود من  االتـــحـ
الباد، وتفككه بعد ذلك. وقال »لعبت الحرب 
في  رئيسيًا  دورًا  أفغانستان  فــي  األميركية 

ضرب االقتصاد األميركي«.
ــــود  ــتــــمــــال وجـ ــــدن يـــــــدرك احــ ــايـ ــ ــــدو أن بـ ــبـ ــ ويـ
انتشار  وإمكانية  »طالبان«،  لــدى  ازدواجــيــة 
تنظيم »الــقــاعــدة« مــجــددًا. وقـــال، فــي خطابه 
ــكــــونــــغــــرس األربــــــعــــــاء املـــــاضـــــي، »ال  أمــــــــام الــ
تخطئوا، فقد تطور التهديد اإلرهابي خارج 
يقظني  سنظل   .2001 الــعــام  منذ  أفغانستان 
ضد التهديدات التي تواجه الواليات املتحدة 
مــن أي مــكــان تــأتــي مــنــه. فــالــقــاعــدة وداعـــش 
مـــوجـــودان فـــي الــيــمــن وســـوريـــة والــصــومــال 
وأمــاكــن أخــرى في أفريقيا والــشــرق األوســط 

وما وراءهما«.
الــــدفــــاع  وزارة  تـــســـتـــعـــد  ــت،  ــ ــوقــ ــ الــ ــذا  ــ ــ هـ فـــــي 
األمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( لــهــجــمــات محتملة 
الــقــوات األميركية  مــن حركة »طــالــبــان« على 
ــاء انــســحــابــهــمــا مــن  ــنــ وقـــــــوات الـــتـــحـــالـــف أثــ
التوقعات  احــتــمــال يعقد  أفــغــانــســتــان، وهـــو 
بشأن إنهاء أطول حرب أميركية. وكان األول 
مـــن مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي هـــو الــتــاريــخ املــقــرر 
واألجنبية  األميركية  القوات  جميع  ملغادرة 
فبراير/  اتفاق  بموجب  أفغانستان  األخــرى 
الرئيس  بــني »طــالــبــان« وإدارة  شــبــاط 2020 
األميركي السابق دونالد ترامب. وكجزء من 
الهجمات على  الحركة  أوقــفــت  االتــفــاق،  هــذا 
إنها  قالت  »طالبان«  لكن  األميركية.  القوات 
لاتفاق  منتهكة  املتحدة  الــواليــات  ستعتبر 
لــتــخــلــفــهــا عـــن املـــوعـــد الــنــهــائــي لــانــســحــاب 
الكامل. وكان ممثليهم غامضني بشأن ما إذا 
ا من األول  كانوا يعتزمون شن هجمات بــدًء

من مايو أم ال.
وقــــــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــبـــنـــتـــاغـــون جـــون 
كــيــربــي، الــثــاثــاء املـــاضـــي، فــي شـــرح لــقــرار 
ــر الـــدفـــاع لـــويـــد أوســـــن بـــاإلبـــقـــاء على  ــ وزيـ
حاملة طــائــرات فــي الــشــرق األوســــط، ونقل 
أربـــع قــاذفــات »بــــي-52« على األقـــل، وأجـــزاء 
مــن فــرقــة الــصــاعــقــة الــبــريــة األمــيــركــيــة، إلــى 
املنطقة كإجراء احترازي، »علينا أن نفترض 
أنــه سيتم معارضة هــذا االنسحاب«. وقال 
رئــيــس هــيــئــة األركــــــان املــشــتــركــة، الــجــنــرال 
مـــارك مــيــلــي، أول مــن أمـــس، إن االنــســحــاب 
»مــعــقــد وال يــخــلــو مــن املــخــاطــر«. ويخطط 
الــــجــــيــــش عــــــــادة ألســــــــوأ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
ملـــحـــاولـــة تـــجـــنـــب االصـــــطـــــدام بـــاملـــفـــاجـــآت. 
ويشمل االنسحاب من أفغانستان تحركات 
واملعدات  واإلمــــدادات  للقوات  وجوية  برية 
ــة لــلــهــجــوم.  ــكــــون عــــرضــ ــتــــي يـــمـــكـــن أن تــ الــ
وألسباب أمنية، لم يتم اإلعان عن تفاصيل 
االنسحاب، لكن البيت األبيض والعديد من 
مسؤولي الدفاع أكدوا الخميس املاضي أن 

االنسحاب قد بدأ.
أمـــس  األملــــانــــيــــة،  الـــــدفـــــاع  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الجمعة، أن القوات األملانية في أفغانستان 
أنـــهـــت تــــدريــــب الــــقــــوات املـــحـــلـــيـــة، وحـــولـــت 
تركيزها على االنسحاب من البلد. وألملانيا 
ــقـــوات هــنــاك ويبلغ  ثــانــي أكــبــر عـــدد مـــن الـ

قوامها 1100 جندي.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

تقريرالحدث

يعاني البلدان من خالف 
حدودي مزمن مرتبط 

بوادي فرغانة

»القاعدة« يتوعد بحرب مفتوحة

كشف تقرير رسمي أميركي، نشر أمس الجمعة، أن حوادث إطالق النار 
داخل الجيش األفغاني سجلت ارتفاعًا حادًا في النصف األول من العام 
الحالي. وذكر مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان أن 
»عدد الهجمات من الداخل ضد أفراد القوات األفغانية ارتفع بنسبة 
82 في المائة خالل الربع األخير« بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 
الماضي. وزيادة كهذه في حوادث إطالق النار ال تبشر بالخير لمستقبل 

الجيش األفغاني.

ارتفاع حوادث إطالق النار

الحدث

لم يكد الرئيس األميركي جو بايدن 
يعلن اقتراب بــاده من إنهاء أطول 
ــتـــى دخـــل  ــــي تــــاريــــخــــهــــا، حـ حــــــرب فـ
تنظيم »القاعدة« على الخط، عبر إعانه أنه 
مــرة جديدة  أفغانستان  إلــى  للعودة  يخطط 
بالشراكة مع حركة »طالبان«، وهو ما يبدو 
أن الجيش األميركي يتحسب له، عبر إرسال 

قوات ضاربة إلى املنطقة.
ــتـــراب الـــذكـــرى الــعــاشــرة لــقــتــل قـــوات  ومـــع اقـ
أميركية زعــيــم تنظيم »الــقــاعــدة« أســامــة بن 
ذكــــرت شبكة   ،2011 مـــايـــو/أيـــار   2 فـــي  الدن 
الــجــمــعــة،  أمـــــس  األمــــيــــركــــيــــة،  أن«  أن  »ســـــي 
ــقــــاعــــدة« وعــــد »بــفــتــح حــــرب عــلــى كل  أن »الــ
ــال مـــســـؤول في  الــجــبــهــات« ضـــد أمــيــركــا. وقــ
الــتــنــظــيــم، فـــي مــقــابــلــة خـــاصـــة مـــع »ســــي أن 
أن« عــبــر وســطــاء، نــشــرت أمـــس، إن »الــحــرب 
ضد الواليات املتحدة ستستمر على جميع 
الجبهات األخرى، ما لم يتم طردهم من بقية 
الــعــالــم اإلســـامـــي«. وقـــال املــحــلــل فــي شــؤون 
استعرض  الــذي  كرويكشانك،  بــول  اإلرهـــاب 
إنـــه مــن املمكن  إجــابــات »الــقــاعــدة« للشبكة، 
»أنــــهــــم يـــشـــعـــرون بـــالـــزهـــو مــــن قـــــــرار إدارة 
لكنهم  أفغانستان،  من  القوات  بايدن سحب 
قـــد يــســعــون أيــضــًا إلــــى صــــرف االنـــتـــبـــاه عن 
الــتــي تعرضوا  األخــيــرة«  الــعــديــدة  الخسائر 

لها.
وأوضــحــت الشبكة أن »الــقــاعــدة« يــقــول اآلن 
ــادرة الـــقـــوات  ــغــ إنــــه يــخــطــط لـــلـــعـــودة بــعــد مــ
األميركية ألفغانستان في 11 سبتمبر/أيلول 
املقبل، من خال الشراكة مرة أخرى مع حركة 
ــاد املـــســـؤول فـــي »الــقــاعــدة«  ــ »طـــالـــبـــان«. وأشـ
بحركة »طالبان« إلبقائها القتال ضد أميركا 
حــيــًا. وقــــال »بــفــضــل حــمــايــة األفـــغـــان لــرفــاق 
الـــســـاح، تــعــمــل الــعــديــد مـــن هــــذه الــجــبــهــات 
الـــجـــهـــاديـــة بــنــجــاح فـــي أجــــــزاء مــخــتــلــفــة من 

العالم اإلسامي منذ فترة طويلة«.
ــاب في  ــ ــ ــــف بــيــتــر بـــيـــرغـــن، خــبــيــر اإلرهـ ووصـ
»ســي أن أن« ومــؤلــف الــعــديــد مــن الكتب عن 
»حــقــيــقــي«.  بـــأنـــه  »الــــقــــاعــــدة«  رد  الدن،  بــــن 
وأشار إلى جزء آخر من رد »القاعدة« يسلط 

أدرجــــت مــوســكــو، أمـــس الــجــمــعــة، شبكة 
املــــعــــارض املـــســـجـــون ألــيــكــســي نــافــالــنــي 
ــمــات 

ّ
الــســيــاســيــة عــلــى قــائــمــتــهــا لــلــمــنــظ

يعني حظرها  مــا  واملتطرفة،  اإلرهــابــيــة 
املالية  الرقابة  وأعلن جهاز  روســيــا.  في 
ــــّدث الئــحــتــه  الــــروســــي، فـــي بـــيـــان، أنــــه حـ
ــم الــشــبــكــة عــلــيــهــا. وتــحــســبــًا  لــيــظــهــر اســ
ــاتـــب نــافــالــنــي  ــكـ ــــت شـــبـــكـــة مـ

ّ
ــل لــــذلــــك، حــ

وتشمل  األول.  أمـــس  نفسها  اإلقــلــيــمــيــة 
ــا تــنــظــيــمــا  ــهـ ــنـ ــيـ ــنــــظــــمــــات بـ الــــقــــائــــمــــة مــ
ــم يــتــضــح إن  ــ »داعـــــش«و»الـــــقـــــاعـــــدة«. ولـ
الخطوة على صلة بطلب مّدعني،  كانت 
التابعة  أخيرًا، بإدراج الشبكة اإلقليمية 
ألبرز معارضي الرئيس فاديمير بوتني 
وصندوق مكافحة الفساد التابع له على 
ــمــات املــتــطــرفــة. لــكــن املنسق 

ّ
قــائــمــة املــنــظ

الـــســـابـــق ملــكــاتــب نــافــالــنــي فـــي مــوســكــو 
أوليغ ستيبانوف أشــار، على »تلغرام«، 
إلــــى أن الــخــطــوة مــرتــبــطــة بــقــضــيــة يتم 
النظر فيها في املحكمة. وكتب »طبعًا، لم 
االنتظار؟ في نهاية املطاف، قرار املحكمة 
ــًا: مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد فــي  ــفـ ــلـ مــــعــــروف سـ
روسيا في عهد بوتني تطّرف«. وأضاف 
ــر على  ــ ــهـــار األمـ »ال يـــحـــاولـــون حــتــى إظـ
أن صندوق مكافحة  قانوني«. يذكر  أنه 
ويتوقع  القائمة.  على  يظهر  لــم  الفساد 
للنظر في  أن تستأنف جلسات املحكمة 

القضية في 17 مايو/أيار الحالي.
كبير مساعدي  فــولــكــوف،  ليونيد  وكــان 
نــافــالــنــي، أعـــلـــن، الــخــمــيــس املـــاضـــي، أن 
صــدور  قبيل  ستفكك  اإلقليمية  الشبكة 
تعّرض  إلــى خطر  املحكمة، مشيرًا  قــرار 
ــا إلــــــــى أحــــكــــام  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــــضـ أنـــــصـــــارهـــــا وأعـ
بـــالـــســـجـــن لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة. وتــأســســت 
نافالني  حملة  خــال  اإلقليمية  الشبكة 
لخوض االنتخابات الرئاسية في 2018، 
ـــح. 

ّ
ــنـــع مــــن الـــتـــرش ــم أن املـــــعـــــارض مـ ــ رغــ

الفساد  بشأن  تحقيقاته  الحقًا  ودعــمــت 
»الــتــصــويــت الــذكــي«  واســتــراتــيــجــيــتــه لـــ

التي توّجه الناخبني لإلدالء بأصواتهم 
ــحــني األوفــــر حــظــًا لهزيمة 

ّ
لــصــالــح املــرش

خصومهم املرتبطني بالكرملني.
وتــــم تــوقــيــف نــافــالــنــي )44 ســـنـــة( لــدى 
املاضي  الثاني  عودته في يناير/كانون 
ــا مــــن أملـــانـــيـــا، حـــيـــث خــضــع  ــيــ ــــى روســ إلـ
ــّراء تعّرضه  لــعــاج عــلــى مـــدى شــهــور جــ
بــالــوقــوف  بــوتــني  ــهــم 

ّ
ات تسميم،  لعملية 

وراءهــــــا. ويــقــضــي حــكــمــًا بــالــســجــن ملــدة 
عــامــني ونــصــف الـــعـــام فـــي ســجــن خـــارج 
مشروط  ــراج  إفـ بــنــود  النتهاكه  موسكو 
حصل عليه، بعد تهم قديمة باالحتيال 

يشير إلى أنها كانت مدفوعة سياسيًا.
واحــتــجــزت الــســلــطــات الـــروســـيـــة، أمـــس، 
الفساد  مكافحة  مؤسسة  يمثل  محاميًا 
لنافالني في موسكو، حسبما أعلن زميل 
لــه عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. 
وكان املحامي املقيم في سانت بطرسبرغ 
نافالني  مــؤســســة  بــافــلــوف يمثل  إيــفــان 
ملكافحة الفساد، بعد أن رفعت السلطات 
دعـــــــــــوى قــــضــــائــــيــــة لــــحــــظــــر املــــؤســــســــة 
وشــبــكــة املــكــاتــب اإلقــلــيــمــيــة لــلــمــعــارض 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــنــظــمــات مـــتـــطـــرفـــة. وقــــال 
»فــيــســبــوك«،  عــلــى  يفغيني ســمــيــرنــوف، 
تفتيش غرفته  بــعــد  اعــتــقــل  بــافــلــوف  إن 
بــفــنــدق فــي مــوســكــو، مــشــيــرًا إلـــى تــورط 
جهاز األمن الفيدرالي الروسي )إف إس 
بي( بالعملية. وُيتهم بافلوف باإلفصاح 
للشرطة،  بتحقيق  تتعلق  معلومات  عن 
ــي جـــريـــمـــة جــنــائــيــة يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا  ــ وهـ
اعتقال  أو  مجتمعية،  خدمة  أو  بغرامة، 
ملــدة تصل إلــى ثاثة أشــهــر. ولــم يتضح 
على الفور أي قضية يرتبط بها احتجاز 
بــافــلــوف، الــــذي يـــدافـــع أيــضــًا عـــن إيــفــان 
املتهم  الــروســي  ســافــرونــوف، الصحافي 
بــالــخــيــانــة، وهـــي مــحــاكــمــة ُيــنــظــر إليها 
على نــطــاق واســـع على أنــهــا ذات دوافــع 

سياسية.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

شبكة نافالني في قائمة 
المنظمات اإلرهابية الروسية

وصف »القاعدة« 
انسحاب األميركيين بأنه 

انتصار للتنظيم

يخطط الجيش األميركي 
ألسوأ السيناريوهات لتجنب 

المفاجآت

بعدما اتهم بتسييس 
وزارة العدل لسنوات، 
استغل دونالد ترامب 

مداهمة شقة محاميه 
رودي جولياني، إللصاق 
التهمة بإدارة جو بايدن، 

ما استدعى رد األخير

يعود الهدوء إلى 
خطوط القتال بين 
الجيشين القرغيزي 

والطاجيكي، بعد معارك 
عنيفة بينهما يوم 

الخميس، أدت إلى مقتل 
أكثر من 15 شخصًا 

من الطرفين

متابعة تخطيط للعودة إلى أفغانستان بعد انسحاب القوات 
األميركية... والبنتاغون يستعد لهجمات
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  شرق
      غرب

السفارة األميركية 
في موسكو تخفض 

خدماتها
ــارة األمــــيــــركــــيــــة فــي  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ أفــــــــــادت الـ
مــــــوســــــكــــــو، أمــــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، عـــن 
تــخــفــيــضــهــا الـــخـــدمـــات الــقــنــصــلــيــة 
بــعــدمــا فــرضــت روســيــا قــيــودًا على 
تعيني موظفني محليني في البعثات 
األجنبية. وأبدت السفارة أسفها، في 
بيان، »ألن أفعال الحكومة الروسية 
أجبرتنا على خفض قوتنا العاملة 
ــة«.  ــئـ الــقــنــصــلــيــة بــنــســبــة 75 فــــي املـ
وأضـــافـــت »اعـــتـــبـــارًا مـــن 12 مــايــو/ 
األميركية  السفارة  ستخفض  أيــار، 
الخدمات القنصلية لتشمل خدمات 
ــنـــني  ــلـــمـــواطـ الــــــــطــــــــوارئ فــــحــــســــب، لـ
األميركيني وعدد محدود للغاية من 

حاالت الهجرة الطارئة«.
)رويترز(

بلينكن يزور أوكرانيا 
األسبوع المقبل 

األميركي  الخارجية  وزيـــر  يــجــري 
ــكـــن )الــــــــصــــــــورة(،  ــنـ ــيـ ــلـ ــي بـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ أنـ
ــا، األســــبــــوع  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ زيــــــــارة إلـــــى أوكـ
دعــم واشنطن  للتعبير عن  املقبل، 
ــد حــشــد  ــيـــف بــــعــ ــيـ ــكـ »الــــــثــــــابــــــت« لـ
روسيا قواتها أخيرًا عند الحدود 
مـــع جـــارتـــهـــا. وذكـــــر نــيــد بـــرايـــس، 
املـــتـــحـــدث بـــاســـم بــلــيــنــكــن، مــســاء 
أول من أمس الخميس، أن الزيارة 
املقررة في 5 و6 مايو/ أيار الحالي، 
ــيـــد عـــلـــى دعـــم  ــأكـ ــتـ تـــهـــدف إلـــــى »الـ
لسيادة  الثابت  املتحدة  الــواليــات 
ــة أراضـــيـــهـــا في  ــا وســـامـ ــيـ ــرانـ أوكـ

وجه عدوان روسيا املتواصل«.
)فرانس برس(

أردوغان »ال يثق 
بنيقوسيا«

أعـــرب الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
ــان، أمـــس الــجــمــعــة، عـــن عــدم  ــ ــ أردوغـ
ثقته بــــإدارة قــبــرص فــي مــا يتعلق 
الجزيرة. وتطرق  في  الحل  بجهود 
فــي إسطنبول،  الجمعة  بعد صــاة 
إلى محادثات جنيف غير الرسمية 
حــــول قـــبـــرص الـــتـــي جــــرت بــرعــايــة 
األمم املتحدة في األسبوع الحالي، 
الــقــبــرصــيــة  ــــات  ــادثـ ــ ــــحـ املـ إن  وقـــــــال 
مضيفًا:  ثاثة،  أو  لشهرين  تأجلت 
نــتــائــج،  أي  أنــهــا ســتــحــقــق  أرى  »ال 
ــبــــرص والــــيــــونــــان( غــيــر  ألنـــهـــمـــا )قــ

صادقتني«.
)األناضول(

الصين تحّث أميركا على 
كبح جماح قواتها

 املــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
ّ
حـــث

الــصــيــنــيــة وو تــشــيــان )الــــصــــورة(، 
الـــخـــمـــيـــس،  ــــس  ــ أمـ مـــــن  أول  مــــســــاء 
كبح جماح  على  املتحدة  الــواليــات 
قـــواتـــهـــا عــلــى الـــخـــطـــوط األمـــامـــيـــة، 
والـــتـــي قـــالـــت بــكــني إنـــهـــا أصــبــحــت 
ــو والـــبـــحـــر  ــجــ ــــي الــ ــر نـــشـــاطـــًا فـ ــثــ أكــ
ـــن الــــصــــني هــــــذا الــــعــــام.  ــقــــرب مــ ــالــ بــ
وأضــاف وو أنه منذ تولى الرئيس 
األميركي جو بايدن منصبه في 20 
يناير/ كانون الثاني املاضي، زادت 
األميركية  الحربية  السفن  عمليات 
فــــي الـــبـــحـــار حـــــول الـــصـــني 20 فــي 
ارتــفــع نشاط طائرات  املــائــة، بينما 
املائة  في   40 األميركية  االستطاع 

مقارنة بالعام املاضي.
)رويترز(

تشاد: اشتباكات بين 
الجيش والمتمردين

القوات الحكومة  وقعت معارك بني 
ومتمردين، أول من أمس الخميس، 
 
ً
ه دّمر رتا

ّ
في تشاد. وأكد الجيش أن

قواته  خسرت  حني  في  للمتمّردين 
ــمــت بسبب 

ّ
مـــروحـــيـــة بــعــدمــا تــحــط

ــل االشـــتـــبـــاك  ــــي«. وحـــصـ
ّ
ــل فــــن ــطـ »عـ

مع وصــول بعثة االتــحــاد األفريقي 
»للتحقيق  نجامينا  إلــى  للتحقيق 
فـــي الـــوضـــع الــســيــاســي واألمـــنـــي«. 
مـــن جــهــتــهــم، أكــــد مــتــمــردو »جــبــهــة 
الــتــنــاوب والـــوفـــاق« أنــهــم »دمــــروا« 

املروحية. 
)فرانس برس(

)Getty( لم يتم ألسباب أمنية اإلعالن عن تفاصيل انسحاب القوات األميركية

جندي قيرغيزي يقوم بأعمال إغاثة في باتكين )فرانس برس(

)Getty/أصبح جولياني في صلب فضيحة أوكرانيا منذ 2019 )توم ويليامز

)Getty( يقضي نافالني حكمًا بالسجن لمدة عامين ونصف العام
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16 واجهة لفصائل مسلحة رئيسية

مليشيات جديدة في العراق

أعلنت المليشيات 
الجديدة عن نفسها بعد 

مقتل قاسم سليماني

بغداد ــ عادل النواب

عــــلــــى عــــكــــس بـــــاقـــــي الـــفـــصـــائـــل 
ــحــة الــتــي تــجــاوز 

ّ
الــعــراقــيــة املــســل

، فإن ال مقرات 
ً
عددها الـ80 فصيا

أو معسكرات معلومة الـ16 مليشيا مسلحة 
جديدة، أعلنت عن نفسها منذ نهاية يناير/ 
كانون الثاني 2020، بعد أسابيع قليلة من 
الــقــدس« اإليــرانــي قاسم  مقتل زعيم »فيلق 
الشعبي«  »الحشد  في  والقيادي  سليماني 
أميركية، غربي  بغارة  املهندس  أبــو مهدي 
ــداد. غــيــر أن هــــذه املــلــيــشــيــات الــجــديــدة  ــغـ بـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــات صـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــي هـ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــبـ ــ تـــــــواصـــــــل تـ

وتــفــجــيــرات بــعــبــوات نــاســفــة ضــد مصالح 
ــة »داعـــــــش«،  ــاربـ ــالـــف الـــــدولـــــي« ملـــحـ ــتـــحـ »الـ
والقوات األميركية في العراق، كما وّسعت 
أنــشــطــتــهــا أخـــيـــرًا لــتــطــاول تــهــديــد وســائــل 
املناوئن  والحقوقين  والناشطن  اإلعــام 
لنفوذ املليشيات، وأخيرًا تهديد املترجمن 
والعاملن مع القوات األميركية أو املنظمات 

الغربية في الباد.
التي  الجديدة  العراقية  املليشيات  وتتخذ 
الــواجــهــة، مــن تطبيق »تلغرام«  إلــى  ظهرت 
 ثابتة لها بعد 

ً
للتواصل االجتماعي منصة

إغاق منصتي »تويتر« و»فيسبوك« الكثير 
ــنــتــهــا، 

ّ
مـــن حــســابــاتــهــا الـــتـــي كـــانـــت قـــد دش

تفجير  عمليات  خالها  مــن  تتبنى  والــتــي 
املليشيات  وهــذه  تهديد مختلفة.  وبيانات 
هي: »أصحاب الكهف«، »عصبة الثائرين«، 
»قوات ذو الفقار«، »سرايا املنتقم«، »أولياء 
الجبارين«،  املهندس«، »قاصم  »ثــأر  الــدم«، 
ــواء خــيــبــر«، »ســـرايـــا ثـــورة  ــ »الــغــاشــيــة«، »لـ

املــعــلــومــات أكــدهــا ضمنًا الــنــائــب الــعــراقــي 
ــم الـــخـــشـــان، مــعــتــبــرًا أن »الـــعـــنـــاويـــن  ــاسـ بـ
املسلحة، عبارة  الفصائل  الجديدة لبعض 
ــــرى مــتــنــفــذة ومــتــحــكــمــة  عـــن واجـــهـــات ألخـ
باملشهد السياسي واألمني، وال تريد تبني 
ذلــــك بــشــكــل رســـمـــي، ولـــهـــذا الــســبــب، فهي 
مجهولة  جــمــاعــات  تتبنى  أن  عــلــى  عــمــلــت 
ــاف  ــــراق«. وأضــ ــعـ ــ أي عــمــل عــســكــري فـــي الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــخــشــان، فــي حــديــث لـــ
عن  الكشف  »تخشى  الكاظمي  حكومة  أن 
الهوية الحقيقية لهذه الجماعات املتورطة 
في  الغربية  للمصالح  استهداف  بعمليات 
وتحظى  متنفذة  جــمــاعــات  كونها  الــبــاد، 
بغطاء سياسي، بل حتى بغطاء حكومي«، 

»الحشد  ارتــبــاطــهــا بهيئة  إلـــى  إشـــارة  فــي 
الشعبي«.

»ال  الكاظمي  حكومة  فــإن  للخشان،  ووفــقــًا 
تريد الكشف عن ذلك، ألنه قد يؤدي ربما إلى 
اقتتال عسكري بن تلك الجماعات والقوات 
العراقية، أو ربما إلى حراك سياسي لسحب 
»الحكومة  أن  واعتبر  الحكومة«.  من  الثقة 
ذلـــك، بكشف  مــن  الــرغــم  تبقى مطالبة على 
الــشــخــصــيــات والـــجـــهـــات الـــتـــي تــقــف خلف 
عمليات القصف الصاروخي أو زرع العبوات 
الناسفة، خصوصًا بعد إعانها اعتقال عدد 

من املتورطن بهذه األعمال«.
الشعبي« محمد  »الحشد  في  القيادي  لكن 
البصري رّد على هذه املعطيات، في اتصال 
هــاتــفــي مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، بــالــقــول إن 
»هيئة الحشد الشعبي ال تملك أي معلومات 
بأعمال  تقوم  التي  حة 

ّ
املسل الجماعات  عن 

عسكرية ضد األهداف واملصالح األميركية، 
وهي غير مسؤولة عنها«. وبحسب البصري، 
فإن »تلك الجماعات املسلحة ليست ضمن 
فصائل وألوية الحشد الشعبي، وليست لها 
أي عاقة بالحشد، بل هي مجهولة الهوية 

لــنــا، ونحن  بالنسبة  الــعــنــاصــر  ومــجــهــولــة 
أكدنا رفضنا ألي عمل يمّس سمعة وهيبة 
الدولة العراقية، ونعمل على تقوية الدولة 

وفرض هيبتها«.
ناجح  العراقي  السياسي  شــّدد  جهته،  مــن 
املــيــزان، فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي الجديد«، 
املليشيات  أن  تؤكد  املعطيات  »كــل  أن  على 
الــجــديــدة مــا هــي إال واجــهــات للمليشيات 
اليوم  تعمل  باتت  والتي  املتنفذة،  القديمة 
بأسماء وهمية«، معتبرًا أن »سبب ذلك ربما 
يكون سياسيًا وحتى أمنيًا، ويرتبط بتوقع 
رد الفعل األمــيــركــي، إضــافــة إلــى اعــتــبــارات 
تتعلق بالحشد الشعبي في كونه مدعومًا 

من الدولة، وأن هذه الفصائل هي ضمنه«.
ولفت املــيــزان إلــى أن هجمات املليشيات ال 
تزال غير مؤثرة أو مهددة للوجود األميركي، 
بشكل  تــؤثــر  لكنها  عنها،  بعيدًا  لوقوعها 
والــقــانــون، معتبرًا  الــدولــة  كبير على هيبة 
فــي مواجهة ساح  بــغــداد »ضعيفًا  موقف 
املليشيات املتفلت، والــذي بدأ يظهر للعلن 
العاصمة  وســط  مسلحة  استعراضات  فــي 

وفي مدن عراقية أخرى«.

منذ عام ونصف تقريبًا، 
تعلن مليشيات عراقية 

جديدة عن والدتها، 
وتتبنّى هجمات ضد 

المصالح األميركية في 
البالد، وتهدد ناشطين، 

فيما تشير المعطيات 
إلى أن فصائل متنفذة 

تستخدم هذه األسماء 
لتمويه أنشطتها

يؤكد الحشد الشعبي عدم ارتباط المليشيات الجديدة به )فرانس برس(

الــعــشــريــن الــثــانــيــة«، »املـــقـــاومـــة الـــدولـــيـــة«، 
السابقون«،  »كتيبة  درعــم«،  كريم  »الشهيد 
»ألوية  وأخيرًا  »املنتقمون«،  العزم«،  »أولــو 
الوعد الصادق«. مقابل ذلك، تظهر حركات 
الله«  أخــرى رديــفــة لها، مثل حركتي »ربــع 
و»أبـــنـــاء الـــشـــايـــب«، الــلــتــن تــنــســب إليهما 
جــــــرائــــــم تــــهــــديــــد نــــاشــــطــــن وصـــحـــافـــيـــن 
 عن حرق واقتحام مكاتب 

ً
وحقوقين، فضا

قــنــوات فــضــائــيــة ومــحــلــيــة عــربــيــة، كـــان من 
أبرزها أخيرًا، مقرا قناتي »دجلة« العراقية 
و»أم بي سي« السعودية، في وسط بغداد، 
وكذلك تفجير حانات بيع الخمور والنوادي 

الترفيهية.
لكن مستشارًا بارزًا في مكتب رئيس الوزراء 
»العربي  لـ قال  الكاظمي،  العراقي مصطفى 
الجديد«، إن »جميع الفصائل املسلحة التي 
علنت عن نفسها خال األشهر املاضية أو 

ُ
أ

التي قد تعلن عن نفسها الحقًا، هي عبارة 
 ،

ً
عن واجهات لفصائل مسلحة موجودة فعا

ويتلقى أفـــرادهـــا رواتــــب مــن الــدولــة ضمن 
الــوقــت ذاتــه،  قــانــون الحشد الشعبي، وفــي 
الــدولــة إلخضاعها لهم«.  هــم يعملون ضــد 
ولفت املصدر إلى أن »عدد تلك الجماعات، 
أو األسماء بمعنى أدق، كان قد بلغ في نهاية 
ارتفع  العام املاضي، نحو 10 أسماء، وهــو 
اليوم إلى 16 اسمًا ملليشيات تتناوب في ما 
بينها على تبني عمليات قصف الصواريخ 
واملنطقة  العسكرية  والــقــواعــد  املــطــار  على 
الـــخـــضـــراء، أو اســـتـــهـــداف أرتـــــال الــتــحــالــف 

بالعبوات الناسفة«.
ــه، فـــإن هــنــاك أســمــاء  ووفــقــًا لــلــمــســؤول ذاتــ
ت عملية أو اثنتن 

ّ
خرجت ملرة واحدة، وتبن

ثـــم اخـــتـــفـــت، مــثــل »كــتــيــبــة عـــمـــاد مــغــنــيــة« 
و»الهيئة التنسيقية للمقاومة اإلسامية«، 
ماحظًا أن ذلك ُيظهر بأنها »جميعًا تشكل 
غــطــاء بـــات مــفــضــوحــًا لــفــصــائــل مــوجــودة 
الــهــجــمــات  ــذه  بـــهـ ــتـــورطـــة  مـ األرض،  عـــلـــى 
وتستخدم هذه األسماء لغايات معروفة«. 
وأشار املصدر إلى أن »التحقيقات األخيرة 
مــــع مــعــتــقــلــن اثــــنــــن ضــبــطــتــهــمــا شــرطــة 
ذي قـــار قــبــل أكــثــر مــن شــهــر، خـــال عملية 
ــل يـــحـــمـــل مــــعــــدات لــصــالــح  ــ ــهــــداف رتــ ــتــ اســ
الــتــحــالــف الــــدولــــي عــلــى الـــطـــريـــق الـــدولـــي 
السريع، كشفت عن حقيقة أن تلك العناوين 
مصدرها جميعًا فصائل عدة، هي كتائب 
والنجباء  الحق  أهــل  وعصائب  الله  حــزب 
وسرايا سيد الشهداء، لذلك فإن ال مقرات أو 
معسكرات لها، وال تملك حتى وجودًا على 
أكثر«. هذه  ال  تشكل غطاء  كونها  األرض، 


