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القاهرة، القدس المحتلة 
العربي الجديد

أمس  القاهرة،  أمني  إسرائيلي  وفــد  غــادر 
مـــاراثـــونـــيـــة  ــة  ــولـ بـــعـــد جـ األربـــــعـــــاء،  األول 
ــع وفــد  ــرة، مـ ــاشـ ــبـ ــات غــيــر املـ ــاوضـ ــفـ ــن املـ مـ
ذي طـــابـــع عــســكــري مـــن حـــركـــة »حـــمـــاس« 
الفلسطينية، برعاية املسؤولني في جهاز 

املخابرات العامة املصرية.
مطلعة  خاصة  مصرية  مــصــادر  وبحسب 
»العربي  على الوساطة املصرية، تحدثت لـ
 الـــوفـــد اإلســـرائـــيـــلـــي غـــادر 

ّ
ــإن ــ الـــجـــديـــد«، فـ

الــقــاهــرة لــعــرض مــخــرجــات االجــتــمــاعــات 
عــلــى قـــــادة الــحــكــومــة واألجــــهــــزة املــعــنــيــة 
 رئيس الوفد نائب 

ّ
اإلسرائيلية، مضيفة أن

اإلسرائيلي،  القومي  األمــن  رئيس مجلس 
نمرود بن شفير، أبلغ املسؤولني في جهاز 
 املوافقة على ما أبداه 

ّ
املخابرات العامة بأن

وفد »حماس« إلتمام صفقة تبادل األسرى 
تــســتــوجــب مـــوافـــقـــة الــكــابــيــنــت )املــجــلــس 

الوزاري املصغر(.
 نقطة الخالف الرئيسية 

ّ
وكشفت املصادر أن

بني الوفدين اإلسرائيلي وحركة »حماس« 
ــرى الـــذيـــن  ــــ تــكــمــن فــــي كـــشـــف أســــمــــاء األسـ
»األمــنــيــني«،  تصفهم ســلــطــات االحــتــالل بـــ
فـــي إشــــــارة إلــــى املــتــهــمــني بــعــمــلــيــات قتل 
خــاللــهــا جــنــود ومــســتــوطــنــون، بــاإلضــافــة 
ــيـــادي فـــي حـــركـــة »فـــتـــح« وعــضــو  ــقـ إلــــى الـ
لجنتها املركزية، األسير مروان البرغوثي، 
»الجبهة الشعبية لتحرير  لـ واألمني العام 

فلسطني« أحمد سعدات.
اإلسرائيلي  الوفد   

ّ
فــإن املــصــادر،  وبحسب 

طــالــب »حـــمـــاس« بــتــقــديــم تـــنـــازالت بــشــأن 
تلك األسماء التي يعدها االحتالل تهديدًا 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــقــــومــــي اإلســ ــرًا لــــأمــــن الــ ــاشــ ــبــ مــ
 
ّ
وهــو مــا رفضه وفــد الحركة، الــذي أكــد أن

نقلت  إسرائيلية  مطالب  نفذت  »حــمــاس« 
عـــبـــر مـــصـــر بــــشــــأن الـــصـــفـــقـــة، فــــي إشـــــارة 
للتسجيل الصوتي ألحد الجنود األسرى 
لــدى الحركة الـــذي بثته قــنــاة »الــجــزيــرة«، 
وأبدت حسن نواياها، على عكس ما يروج 
ــتــهــا. وشـــددت 

ّ
الــجــانــب اإلســرائــيــلــي بــتــعــن

رام اهلل ـ محمود السعدي
          صالح النعامي

بــــات املــســتــوطــنــون يــســتــخــدمــون، تحت 
الكالب  اإلسرائيلي،  االحتالل  نظر جنود 
عــلــى نـــطـــاق واســــــع، فـــي إطـــــار عــدوانــهــم 
املستمر على الفلسطينيني، فيما أخطرت 
قوات االحتالل بهدم 27 منزاًل في الضفة 
الــغــربــيــة، بــالــتــزامــن مـــع تــنــفــيــذ عمليات 

اعتقال في الضفة.
ــة »كـــــــــيـــــــــرم نــــــفــــــوت«  ــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ وأعـــــــلـــــــنـــــــت مـ
ــنــــى بـــمـــراقـــبـــة  ــعــ ــ

ُ
ــــي ت ــتـ ــ اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، الـ

ــة إلـــى  ــادفــ ــهــ ــات املـــســـتـــوطـــنـــني الــ ــارســ ــمــ مــ
الــســيــطــرة عــلــى األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بات  الكالب  أن استخدام  الخميس،  أمس 
أحد الوسائل التي يوظفها املستوطنون 
في ردع الفلسطينيني عن فالحة أرضهم 
ــــن أجـــل  ــة الــــغــــربــــيــــة، مـ ــفـ ــــي أرجـــــــــاء الـــضـ فـ

التمهيد لسيطرتهم عليها.
وفي سلسلة تغريدات على حسابها على 
»تويتر«، أوضحت املنظمة أن املستوطنني 
وقــــــــوات جـــيـــش االحـــــتـــــالل يــســتــخــدمــون 
الكالب في مواجهة الفلسطينيني »كسالح 
قمع مثل أنظمة القمع العنصرية«. ولفتت 
الكالب  يستخدمون  املستوطنني  أن  إلــى 
االستيطانية  النقاط  محيط  في  تحديدًا 
الفلسطينية  الــتــي دشــنــت على األراضـــي 
الــــخــــاصــــة، بــــــــدون الــــحــــصــــول عـــلـــى إذن 
الحكومة والجيش اإلسرائيليني، مشيرة 
باستخدام  املستوطنني  هجمات  أن  إلــى 
الــكــالب تتم فــي ظــل تــواجــد جــنــود جيش 

االحتالل.
إحــــــدى  أن  ــة  ــقـ ــيـ ــقـ ــنــــظــــمــــة حـ املــ وأبـــــــــــــرزت 
املؤسسات التي يستخدمها املستوطنون 
ــكــــالب، الـــتـــي تــســتــخــدم في  فـــي رعـــايـــة الــ
ــيـــذ االعـــــــــتـــــــــداءات واملــــــتــــــواجــــــدة فــي  ــفـ ــنـ تـ
الله،  رام  محيط  فــي  »عــوفــرا«  مستوطنة 
تحصل على دعم مالي من وزارة الثقافة 
والرياضة اإلسرائيلية بمئات اآلالف من 

الشواكل اإلسرائيلية سنويًا.
فــي هــذه األثــنــاء، أخــطــرت قــوات االحتالل 
اإلســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الــخــمــيــس، بـــهـــدم 27 
ــنــــزاًل فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بــيــنــهــا 25  مــ
نابلس،  الساوية جنوبي  قرية  في  منزاًل 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اعــتــقــال 
من  متفرقة  ملناطق  اقــتــحــامــات  تخللتها 
الــضــفــة. وقـــال مــســؤول مــلــف االســتــيــطــان 
في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، 
 »قـــوات االحــتــالل 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

مـــنـــزاًل   25 بـــهـــدم  األول،  ــــس  أمـ أخــــطــــرت، 
فــي املــنــطــقــة الــغــربــيــة مــن قــريــة الــســاويــة، 
بعضها ال يزال قيد البناء، بحجة وقوعها 
املنطقة  أن  رغــم  )ج(،  منطقة مصنفة  فــي 

الــــذي  الـــكـــبـــيـــر  الــــدعــــم   
ّ
ــلـــى أن املـــــصـــــادر عـ

يحظى به املسؤولون املباشرون في جهاز 
املــخــابــرات الــعــامــة مــن الــقــيــادة السياسية 
بشأن إتمام الصفقة، هو العامل الرئيسي 
 
ً
ــذي يــنــبــئ بـــإتـــمـــام تـــلـــك الـــصـــفـــقـــة، أمــــال ــ الــ

فـــي الــــوصــــول إلــــى اتـــفـــاق شـــامـــل لــتــهــدئــة 
أميركا  فيه  فــي وقــت تلعب  املـــدى،  طويلة 
وأطــــــراف أوروبــــيــــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى قــطــر، 
اللحظة.  تلك  إلى  الوصول  أدوارًا من أجل 
 الجهود املصرية بشأن 

ّ
وقالت املصادر إن

اليومية  الوساطة على مستوى األوضــاع 
في قطاع غزة »تسير بشكل جيد، خاصة 
بــعــدمــا تمّكنت الــقــاهــرة مــن الــتــوصــل إلــى 
اتفاق نزع فتيل األزمة األخيرة، بعد سماح 
ســلــطــات االحـــتـــالل بـــإدخـــال الـــوقـــود عبر 
معبر كرم أبو سالم، وكذلك فتح بحر غزة 
القاهرة  أقنعت  فــي حــني  الصيادين،  أمــام 
البالونات  إطــالق  بوقف  املقاومة  فصائل 

الحارقة من القطاع«.
ــمـــاس«،  ــد »حـ ــإن وفــ ــادر، فــ وبــحــســب املــــصــ
ــروان عــيــســى، ســيــبــقــى في  ــ ــذي يـــقـــوده مـ الــ
ــدة أيـــــــام، إلنــــهــــاء املــــشــــاورات  ــعـ الـــقـــاهـــرة لـ
مــع الــجــانــب املــصــري بــشــأن أمـــور متعلقة 
ــنــــي بــــني الـــجـــانـــبـــني عــلــى  بــالــتــنــســيــق األمــ
ــزة، وكـــذا  ــحـــدودي مـــع قــطــاع غــ الــشــريــط الـ
اإلعــمــار  إعـــادة  بملف  أمـــور متعلقة  بحث 
وتأمني الفرق الهندسية واملعدات املصرية 
فــي الــقــطــاع، وذلــــك فــي الــوقــت الــــذي تقوم 
التابعة لجهاز  »أبناء سيناء«،  فيه شركة 
الــعــامــة، بتنفيذ عــمــلــيــات رفــع  املــخــابــرات 
ركام املباني التي دمرها االحتالل في غزة 
خــالل الــعــدوان األخــيــر. وتوقعت املــصــادر 
قــــبــــول الــــجــــانــــب اإلســــرائــــيــــلــــي بــمــطــالــب 
إلى  املــطــاف، مشيرة  فــي نهاية  »حــمــاس« 
إتمام  إلــى  تميل  اإلسرائيلية  الحكومة   

ّ
أن

ــقـــة، ولــــكــــن األمـــــــر داخـــــــل الــحــكــومــة  ــفـ الـــصـ
واألجهزة اإلسرائيلية مختلف على شكل 
إخراج تلك الصفقة بالطريقة التي ال تبدو 

فيها »حماس« منتصرة.
وبحسب املصادر، فقد أكد وفد »حماس«، 
املــوجــود فــي الــقــاهــرة، عــدم تقديم الحركة 
الـــصـــفـــقـــة،  ــــأن  ــــشـ بـ تــــــنــــــازالت جـــــديـــــدة  أي 
 الوفد أبلغ الجانب املصري 

ّ
مشيرة إلى أن

الـــدور املصري  مــع  للتجاوب  بــاســتــعــداده 

ال تــــوجــــد بـــالـــقـــرب مـــنـــهـــا مــســتــوطــنــات، 
ومنزالن من تلك املنازل مصنفة )ب( وفق 
 اإلخطارات 

ّ
اتفاق أوسلو«. وأشــار إلى أن

تــتــم بــطــريــقــة عــشــوائــيــة، فــي ســيــاق عمل 
ــديـــدة ملــراقــبــة  الــلــجــنــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـ
الــبــنــاء فــي املــنــاطــق املــصــنــفــة »ج«، حيث 
ــى تــطــبــيــق الــســيــادة  يــســعــى االحــــتــــالل إلــ
أن هناك  إلــى  الغربية. ولفت  الضفة  على 
جهودًا قانونية حالية من خالل الجهات 

املختصة ملنع هدم تلك املنازل.
كذلك، أخطرت سلطات االحتالل، األربعاء 
املـــاضـــي، أصـــحـــاب مــنــزلــني قــيــد اإلنــشــاء 
بوقف البناء في قرية كيسان، شرقي بيت 
لحم، جنوبي الضفة، بحجة البناء بدون 
تــرخــيــص، وفــــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة األنــبــاء 
مجلس  رئــيــس  عـــن  )وفـــــا(،  الفلسطينية 

قروي كيسان، أحمد غزال.
إلى ذلك، قال »نادي األسير« الفلسطيني، 
 قـــوات االحــتــالل اإلسرائيلي 

ّ
فــي بــيــان، إن

أعادت، فجر أمس، اعتقال النائب املقدسي 
محمد أبو طير )71 عامًا(، بعد عدة أشهر 
 أبو طير واجه 

ّ
من اإلفــراج عنه«. وذكــر أن

أواخــر سبعينيات  منذ  االعتقال  عمليات 
القرن املاضي، وتجاوزت سنوات اعتقاله 
الــــــ37 عـــامـــًا، بـــني أحـــكـــام واعــتــقــال إدارّي. 
 أبــــو طير 

ّ
ولــفــت »نـــــادي األســـيـــر« إلــــى أن

خــضــع قــبــل نــحــو شــهــر لعملية جــراحــيــة 
فــي إحــــدى ســاقــيــه، وال يــــزال بــحــاجــة إلــى 
 »جــل 

ّ
مــتــابــعــة صــحــيــة حــثــيــثــة. وبـــــنّي أن

خب نائبًا في املجلس 
ُ
اعتقاالته منذ أن انت

ــة«.  ــ ــ إدارّي كــانــت  الفلسطيني،  الــتــشــريــعــي 
يذكر أن سلطات االحتالل تواصل اعتقال 

13 نائبًا، بينهم خالدة جرار.
كما اعتقلت قوات االحتالل، الفلسطينيني 
البدوي  ناعسة ومصطفى  أبــو  الدين  عز 

فـــي مـــا يــخــص بــاقــي املــلــفــات بــشــكــل أكــثــر 
 ملف 

ّ
ســهــولــة وتــجــاوبــًا، مــشــددة عــلــى أن

ــل  ــ ــدة داخــ ــ ــديــ ــ ــه حـــســـاســـيـــة شــ ــ األســـــــــــرى لــ
الــحــركــة، نــظــرًا التــصــالــه املــبــاشــر بقيادات 
 
ّ
»كــتــائــب الــقــســام«. وأوضــحــت املــصــادر أن

املـــرة، على  مــا يزيد صعوبة الصفقة هــذه 
عكس صفقة إطالق سراح الجندي جلعاد 
 نــســبــة كــبــيــرة مـــن املــفــرج 

ّ
شــالــيــط، هـــو أن

الفعلية  القيادة  تمثل  باتت  سابقًا  عنهم 
في  الحركة  رئيس  رأسهم  وعلى  للحركة، 

غزة، يحيى السنوار.
وذكـــر مــوقــع »وااله«، أمـــس الــخــمــيــس، أن 
ــلـــيـــة ســتــتــخــذ خـــالل  ــيـ الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـ
ــرارًا حــاســمــًا بــشــأن  ــ األســـابـــيـــع الـــقـــادمـــة قــ
شرط »حماس«، املتمثل في اإلصرار على 
وجـــوب إطـــالق ســـراح أســـرى فلسطينيني 
ــــود  ــنـ ــ ــنــــني وجـ ــتــــوطــ ــل مــــســ ــتــ ــقــ مـــــــدانـــــــني بــ
ــرى  ــ  قـــضـــيـــة األســ

ّ
ــل ــ ــابـــل حــ ــقـ ــــالل، مـ ــتــ ــ االحــ

ــيـــني لـــــدى الــــحــــركــــة. وبــحــســب  ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
املــــوقــــع، فـــــإن املـــجـــلـــس الـــــــــوزاري املــصــغــر 
لـــشـــؤون األمــــن ســيــعــقــد اجــتــمــاعــًا خــاصــًا 
لــلــحــســم بـــني خــيــاريــن ال ثــالــث لــهــمــا، إمــا 
املــوافــقــة على طلب »حــمــاس« اإلفـــراج عن 
األســرى الفلسطينيني الذين تحددهم، أو 
السابقة  الحكومات  سياسة  إلــى  الــعــودة 
التي ربطت بني مشاريع إعادة اإلعمار في 
غزة وإطــالق ســراح األســرى اإلسرائيليني 
»وااله« عن مصادر  لدى »حماس«. ونقل 
أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة قــولــهــا إنـــه فـــي الــوقــت 
ــــذي أكــــد مــمــثــلــو إســـرائـــيـــل فـــي الــقــاهــرة  الـ
الــتــهــدئــة طويل  اتــفــاق  أن يستند  وجـــوب 
ــــى ركـــيـــزتـــني أســـاســـيـــتـــني، وهــمــا  ــد إلـ ــ األمــ
ــاح بـــمـــشـــاريـــع إعـــــــادة اإلعــــمــــار فــي  ــمـ الـــسـ
القطاع مقابل إنهاء مشكلة اإلسرائيليني 
لــدى »حــمــاس«، فــإن الــحــركــة، فــي املقابل، 
 مشكلة 

ّ
أوضــحــت أنــهــا تــصــّر على أن حــل

ــى فــقــط عــبــر صفقة 
ّ
ــرى لــديــهــا يــتــســن األســ

تبادل أســرى تكون تل أبيب مستعدة في 
إطارها إلطالق سراح أسرى فلسطينيني 

أدينوا بقتل جنود ومستوطنني.
ــاة الــتــلــفــزة  ــنـ مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، ذكــــــرت قـ
اإلسرائيلية »كان« أنه على الرغم من فشل 
املـــحـــادثـــات غــيــر املـــبـــاشـــرة مـــع »حـــمـــاس« 
ــأن اتـــفـــاق  ــشــ ــــاق بــ ــفـ ــ ــتــــوصــــل إلــــــى اتـ ــــي الــ فـ
التهدئة طويلة األمــد، إال أن أعضاء الوفد 
األمــنــي اإلسرائيليني عـــادوا إلــى تــل أبيب 
االتــفــاق  إلــى  التوصل  بإمكانية  متفائلني 
فـــي املــســتــقــبــل. وقـــــال املــــراســــل الــعــســكــري 
التفاؤل  للقناة، روعــي شــارون، إن مصدر 
الــدور  الرهان على  في  يتمثل  اإلسرائيلي 
املصري في الضغط على حركة »حماس« 

ودفعها إلى إبداء مرونة.

ونـــجـــلـــه رامـــــــي، بـــعـــد دهـــــم مـــنـــازلـــهـــم فــي 
مــديــنــة جـــنـــني، شــمــالــي الــضــفــة، وفــــق ما 
أفاد به مدير »نادي األسير« الفلسطيني 
فـــي جـــنـــني، مــنــتــصــر ســـمـــور، فـــي حــديــث 
 مجموع 

ّ
»العربي الجديد«، مشيرًا إلى أن لـ

ــنـــني، خـــالل  ــقــــاالت فــــي مــحــافــظــة جـ ــتــ االعــ
. وكــانــت 

ً
الــشــهــر املــاضــي، بــلــغ 45 مــعــتــقــال

اعتقلت،  قد  اإلسرائيلي  االحــتــالل  شرطة 
اثنني من  فلسطينيني  األول،  أمــس  مساء 
جنني خالل وجودهما في مكان عملهما 
باألراضي الفلسطينية املحتلة عام 1948. 
 
ّ
في هذه األثناء، أفادت مصادر محلية بأن

فلسطينيني أطــلــقــوا الــنــار بــاتــجــاه قــوات 
االحــــتــــالل الـــتـــي اقــتــحــمــت مــديــنــة جــنــني. 
فلسطينيني   7 االحــتــالل  قـــوات  واعتقلت 
من مخيم العروب، شمالي الخليل، بينهم 
إلـــى فلسطيني من  بــاإلضــافــة  ــران،  قـــاصـ
قــريــة قــوصــني غــربــي نــابــلــس، وآخــــر من 
ــب، جـــنـــوبـــي نـــابـــلـــس، أثـــنـــاء  ــيــ قـــريـــة روجــ

مروره على حاجز »يتسهار« العسكري.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، اقـــتـــحـــم عـــشـــرات 
ــوم الــخــمــيــس، بــاحــات  ــيـ املــســتــوطــنــني، الـ
املسجد األقصى، بحماية قوات االحتالل 
ــلــــي، مــــن جـــهـــة بـــــاب املـــغـــاربـــة،  ــيــ ــرائــ اإلســ

ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته.
وذكــــر مــوقــع »عــــرب 48«، أن عــنــاصــر من 
ــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــّي، اعــتــقــلــوا  جــيــش االحــ
شـــابـــًا مـــن الـــنـــقـــب، بـــزعـــم طــعــنــه جــنــديــة، 
واختطاف السالح الذي كانت تحمله، في 
محطة للباصات قرب قاعدة للجيش في 
منطقة غور األردن. وذكرت وسائل إعالم 
تــراوحــت  الجندية  إصــابــة  أن  إسرائيلية 
أن  إلــى  مشيرة  واملتوّسطة،  الطفيفة  بــني 
»قوات الجيش، ألقت القبض على املشتبه 

به، واسترجعت السالح«.

أكد وفد »حماس« 
في القاهرة عدم 

تقديم أي تنازالت

دعا الكاظمي إلى 
عدم شن أي عدوان 

عابر للحدود

للحديث تتمة...

رفعت المليشيات في العراق من مستوى تهديدها للقوات األميركية، عبر الترويج 
رئيس  محاوالت  لجميع  رفضها  بعد  وذلك  للطيران،  مضادة  صواريخ  المتالكها 
التوصل إلى تهدئة بين الطرفين، فيما حذر األخير  الحكومة مصطفى الكاظمي 

من رد أميركي يفتح باب مواجهة جديدة، وتحرك باتجاه مجلس األمن

بغداد ـ عادل النواب

كـــشـــف قــــيــــادي بـــــــارز فــــي »الـــحـــشـــد 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــبــــي« بـــــبـــــغـــــداد، لــ ــعــ ــشــ الــ
الــجــديــد«، عــن فشل جــهــود، قادتها 
أطراف حكومية وسياسية للتهدئة، وإقناع 
تهديداتها  تنفيذ  بعدم  املسلحة  الجماعات 
املتعلقة بالرد على الهجوم الجوي األميركي 
عـــلـــى مــــواقــــع تــتــبــع مــلــيــشــيــا »كـــتـــائـــب ســيــد 
الشهداء«، املدعومة من طهران، على الحدود 

العراقية السورية فجر اإلثنني املاضي.
ــدات مــن الجيش  يــأتــي ذلــك مــع مــواصــلــة وحـ
في  واســعــة  انتشار  تنفيذ عمليات  الــعــراقــي 
مــحــيــط عـــدد مـــن الــقــواعــد الــتــي تــضــم قـــوات 
أمــيــركــيــة، أبـــرزهـــا »عــــني األســــــد«، ومــعــســكــر 
»فــيــكــتــوريــا« املـــجـــاور ملـــطـــار بـــغـــداد، بينما 
ــان الـــعـــراق  ــتـ فـــرضـــت ســلــطــات إقــلــيــم كـــردسـ
إجــــراءات مــشــددة على حــدودهــا مــع نينوى 
أو  وكركوك، تحسبًا من هجمات صاروخية 

طائرات مسيرة مفخخة.
وتــواصــل عـــدة فــصــائــل مسلحة فــي الــعــراق، 
حــلــيــفــة لـــطـــهـــران، تـــهـــديـــداتـــهـــا بــاســتــهــداف 
جــنــود وطـــائـــرات تــابــعــة لــلــقــوات األمــيــركــيــة، 
»كتائب سيد  لزعيم  آخرها تصريحات  كان 
الــشــهــداء« أبــو آالء الــوالئــي، أمــس األول، قال 
فيها: »نعتذر للجميع، فلن نقبل أي وساطة 
بعد اآلن. نحن مــن نحدد زمــان ومــكــان الــرد 
الـــذي سيشفي صـــدور قـــوم مــؤمــنــني«، فيما 
هـــدد زعــيــم مــلــيــشــيــا »عــصــائــب أهـــل الــحــق« 
ــنــــود أمـــيـــركـــيـــني.  ــلـــي بـــقـــتـــل جــ ــيـــس الـــخـــزعـ قـ
ــة، تـــابـــعـــة لــتــلــك  ــيــ وروجــــــــت مـــنـــصـــات إعــــالمــ
الــــفــــصــــائــــل، صـــــــورًا لــــصــــواريــــخ »ســـتـــريـــال« 
عبارات  مع  للطائرات،  املضادة  و»ستينغر« 

تهديد باستهداف جديد من نوعه.
وبــحــســب قـــيـــادي بـــــارز فـــي »هــيــئــة الــحــشــد 
الشعبي«، تحدث مع »العربي الجديد«، شرط 
عدم ذكر اسمه، فإن رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي، وقيادات سياسية شيعية، تواصل 
التحرك بشأن التهدئة، وعدم الرد على الغارة 
الصاروخي  بالهجوم  واالكــتــفــاء  األميركية، 
النفطي في سورية،  العمر  قاعدة حقل  على 
التي تتمركز داخلها قوات التحالف الدولي، 
االثنني املاضي، والذي نفذته فصائل عراقية 
انــطــالقــًا مــن مناطق  تــنــشــط هــنــاك،  مسلحة 
ــــزور. وأوضـــح  ــراف ديـــر الــ ــ انــتــشــارهــا فـــي أطـ
ــيـــس »هـــيـــئـــة الــحــشــد  أن اجـــتـــمـــاعـــًا جـــمـــع رئـ
الشعبي« فالح الفياض ونائب رئيس أركان 
»الحشد« عبد العزيز املحمداوي، امللقب بأبو 
فدك، وزعيم تحالف »الفتح« هادي العامري، 
مــع الــكــاظــمــي، الــثــالثــاء املــاضــي، لــم يتوصل 
التهدئة  بــشــأن  تــفــاهــمــات  أو  ألي ضــمــانــات 
التي يطلبها رئيس الحكومة. وأشار القيادي 
إلـــى أن »الـــعـــامـــري طـــالـــب، خـــالل االجــتــمــاع، 
بــتــقــديــم شـــيء مــلــمــوس حــيــال مــلــف الــقــوات 
ــنـــاع الــفــصــائــل  األمــيــركــيــة لــقــاء الــتــهــدئــة وإقـ
بعدم الرد، وأبرزها أن يطالب بشكل رسمي 
ــروج الـــقـــوات األجــنــبــيــة مـــن الـــعـــراق، وهــو  خــ
 ذلـــك بمخاطر 

ً
مــا يــرفــضــه الــكــاظــمــي، مــعــلــال

كبيرة  واقتصادية  أمنية وخسائر سياسية 
سيتركها الــقــرار عــلــى الـــعـــراق«. وأضــــاف أن 
»الــكــاظــمــي أبــلــغ املــجــتــمــعــني مــعــه، أن أي رد 
يــوقــع خــســائــر أمــيــركــيــة بــــــــاألرواح، ســيــدفــع 
لرد آخر، قد يفتح باب مواجهة جديدة، وقد 
يقود أيضًا لتحرك في مجلس األمن الدولي«. 
القدس«  »فيلق  زعيم  عــودة  القيادي  ورجــح 
أخرى  مرة  للعراق  قاآني  إسماعيل  اإليراني 
لبحث األزمة، وقد يكون ذلك بناء على طلب 

من رئيس الوزراء نفسه بحثًا عن تهدئة.
ــيـــادي في  ــقـ وحـــــول هــــذه املـــعـــلـــومـــات، قــــال الـ
تحالف »الفتح«، الجناح السياسي لفصائل 
»الــحــشــد«، أبـــو مــيــثــاق املـــســـاري، فــي اتــصــال 
هــاتــفــي مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــهــجــوم 
األميركي األخير »نسف كل مساعي التهدئة، 
وباتت جهود التهدئة صعبة للغاية واألجواء 
ــل املـــقـــاومـــة  ــائـ ــرة«، مــضــيــفــًا أن »فـــصـ ــوتــ ــتــ مــ
باتت لها شرعية جديدة للرد، والعمل على 
املتاحة  الطرق  الــقــوات األجنبية بكل  إخــراج 
لـــهـــا«. وتـــابـــع »حــالــيــًا ال تــوجــد تــهــدئــة وكــل 
الوساطات مرفوضة، بني الفصائل والجانب 
ــارات مــفــتــوحــة،  ــيـ ــهـــذا كـــل الـــخـ ــيـــركـــي. ولـ األمـ
وكـــل الــســيــنــاريــوهــات واردة ومــتــوقــعــة لــرد 
الفصائل على القصف األميركي األخير ضد 

الحشد الشعبي«. وبني املساري أن »حكومة 
إلــى وجــود هدنة  الكاظمي، دائمًا ما تسعى 
ــيــــني، ونـــعـــتـــقـــد أن  ــيــــركــ بــــني الـــفـــصـــائـــل واألمــ
بالعراق  األميركيني  إلبقاء  يسعى  الكاظمي 

أطول فترة ممكنة«.
إلــى ذلــك، قــال نائب زعيم مليشيا »األبــــدال«، 

ــران، كــمــال  ــهــ ــطــ ــة لــ ــيــ ــوالــ إحـــــــدى الـــفـــصـــائـــل املــ
الحسناوي، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن »جميع فصائل املقاومة اإلسالمية رفضت 
الــتــي تحركت إليــجــاد هــدنــة جديدة  املساعي 
ــرد  ــع األمـــيـــركـــيـــني، وحـــالـــيـــًا نــحــن بـــصـــدد الـ مـ
على الهجوم« األميركي. واعتبر أن الفصائل 

املــســلــحــة »أعــــطــــت فـــرصـــا كـــبـــيـــرة لــلــحــكــومــة 
ــقـــوات األجــنــبــيــة  ــــراج الـ الــعــراقــيــة مـــن أجـــل إخـ
وفق الطرق الدبلوماسية والسياسية، لكنها 
بــصــراحــة أخفقت بــهــذا املــلــف. وهـــذا اإلخــفــاق 
ــقــــاء الــــقــــوات  ربــــمــــا يــــكــــون مـــتـــعـــمـــدًا بــــهــــدف بــ
األميركية املحتلة في العراق، بل وتعزيز هذا 

وأضاف  بعنوانني وحجج جديدة«.  التواجد 
»سيكون لنا رد نوعي على العدوان األميركي، 
وهذه الفصائل هي من ستحدد زمان ومكان 
هذا الرد، وكل الخيارات مفتوحة ومتاحة أمام 
العراقية  الفصائل  أن  كما  العراقية.  املقاومة 

جاهزة ومستعدة لكل السيناريوهات«.
»كــتــائــب حـــزب الـــلـــه«، الــتــي تــعــتــبــر مـــن أبـــرز 
ــة مــــن إيـــــــران،  الـــفـــصـــائـــل املـــســـلـــحـــة املــــدعــــومــ
ــا، أمـــس الــخــمــيــس، مــن أن ما  هــــددت بـــدورهـ
القادمة ستكون شرسة  »املرحلة  بـ وصفتها 
الــعــراق«. واعتبر  الــقــوات األميركية في  على 
في  محي،  محمد  »الكتائب«  باسم  املتحدث 
أن تخرج  الــقــوات األميركية  أن »عــلــى  بــيــان، 
فورًا من العراق، وإال سيكون الرد قاسيًا جدًا 
هذه املرة، والشعب العراقي يرفض وجودهم 

داخل العراق«.
ووفقًا لبيان أصدرته وزارة الدفاع األميركية 
)الــبــنــتــاغــون(، اإلثــنــني املــاضــي، فــإن طــائــرات 
ذت »ضربات 

ّ
من طراز »أف 15« و»أف 16«، نف

ــة، ضـــد فــصــائــل  ــ ــدروسـ ــ ــة ومـ جـــويـــة ضــــروريــ
ــراق  ــعــ ــــي الــ ــــن إيـــــــــران فـ مـــســـلـــحـــة مــــدعــــومــــة مـ
البيان عن أن الهجمات  وســوريــة«. وتــحــّدث 
كانت بإذن من الرئيس األميركي جو بايدن، 
في أعقاب الهجمات على املصالح األميركية 
استهدفت  الضربات  أن  الــعــراق، مضيفًا  فــي 
لأسلحة  ومستودعات  تشغيلية  »منشآت 

في موقعني في سورية وموقع في العراق«.
املــقــاومــة  »تنسيقية  بـ ــعــرف 

ُ
ت مــا  ــدرت  وأصــ

التي تضم عدة فصائل مسلحة  العراقية«، 
مــدعــومــة مــن إيــــران، أبــرزهــا »كــتــائــب حــزب 
الشهداء« و»عصائب  و»كتائب سيد  الله«، 
أهل الحق« و»النجباء« و»البدالء« وفصائل 
أخـــــــرى، بـــيـــانـــًا مــشــتــركــًا بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
الهجوم األميركي، توعدت فيه بالرد بشكل 
بعد  العراقية،  الحكومة  دانــت  فيما  سريع، 
الــغــارات  الكاظمي،  برئاسة  طــارئ  اجتماع 
األمــيــركــيــة، مــعــلــنــة، فـــي بـــيـــان، أن »الـــعـــراق 
ــاحـــة لــتــصــفــيــة  ــكـــون سـ ــدد رفـــضـــه أن يـ ــجـ يـ
الحسابات«. ُيذكر أن قوات التحالف الدولي، 
األميركية  وخصوصًا  األجنبية،  واملصالح 
الفترة املاضية  الــعــراق، تعرضت خــالل  في 
لــهــجــمــات مــتــكــررة بـــصـــواريـــخ الــكــاتــيــوشــا 
ــرة. وعــلــى الــرغــم مــن عدم  والــطــائــرات املــســيَّ
إعــــالن الــســلــطــات الــعــراقــيــة هــويــة الــجــهــات 
الهجمات، إال أن واشنطن تتهم  التي تنفذ 
بــالــوقــوف وراء  إيـــران  مليشيات مقربة مــن 

استهداف قواتها في العراق.

ــي  أكــــدت خــلــيــة اإلعـــــالم األمــن
الـــعـــراقـــيـــة، أمــــس الــخــمــيــس، 
الناسفة  للعبوات  مخبأ  مداهمة 
أبراج  الستهداف  مخصصة  كانت 
محافظة  فــي  الــكــهــربــاء  نقل 
مع  بالتزامن  البالد،  شمالي  نينوى 
طاولت  التي  الهجمات  استمرار 
الكهربائية  الطاقة  نقل  خطوط 
في  الخلية  وقالت  العراق.  في 
على  حصلت  أمنية  قوة  إن  بيان 
دقيقة  استخبارية  معلومات 
الناسفة  للعبوات  مخبأ  بوجود 
يعود لمجموعة إرهابية تخطط 
الطاقة  نقل  ــراج  أبـ الســتــهــداف 
مشيرة  نينوى،  فــي  الكهربائية 
باتجاه  الفوري  التحرك  تم  أنه  إلى 
عين  قــريــة  فــي  ــواقــع  ال المخبأ 
أيوب التابعة لمدينة مخمور في 

نينوى، وتم ضبط المتفجرات.

ضبط متفجرات 
في نينوى

بغداد ـ أكثم سيف الدين

اعـــتـــبـــر رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، أن »انـــتـــصـــار« 
القوات العراقية على تنظيم »داعش« 
آليات زمنية  إيجاد  إلــى  يدفع بغداد 
وفــــنــــيــــة لـــســـحـــب الــــــقــــــوات الـــقـــتـــالـــيـــة 
للتحالف الــدولــي من الــعــراق، مشيرًا 
إلــى الــتــزامــه بــإجــراء انــتــخــابــات حرة 

ونزيهة في بالده.
ــمــــي، خــــــالل اجـــتـــمـــاعـــه  ــاظــ ــكــ وأكــــــــد الــ
بــاملــمــثــلــني الــــدائــــمــــني لــحــلــف شــمــال 
األطــــــلــــــســــــي فــــــــي بـــــــروكـــــــســـــــل، أمـــــس 
ــــالده فـــي تفكيك  الــخــمــيــس، نـــجـــاح بـ
ــال إن  ــ شــبــكــات تــنــظــيــم »داعـــــــش«. وقـ
»الـــعـــراق يـــقـــّدر الــتــعــاون مـــع منظمة 
حــــلــــف شـــــمـــــال األطـــــلـــــســـــي والــــــــــدول 
األعـــضـــاء فــيــهــا، مــن أجـــل دعـــم إعـــادة 
وتعزيز  العسكرية  مؤسساتنا  بناء 
قـــــدرات قــواتــنــا املــســلــحــة وأجــهــزتــنــا 

األمنية في مواجهة اإلرهاب«.
وأضــــاف: »لــقــد كـــان الــعــراق وال يــزال 
الــخــط األول فــي الــحــرب ضــد تنظيم 
ــذه الـــحـــرب،  ــ ــد أكـــســـبـــت هـ ــ داعـــــــش. وقـ
بــغــض الــنــظــر عــن ضــراوتــهــا، قواتنا 
األمــنــيــة خــبــرة ال يــســتــهــان بــهــا على 
املــــســــتــــويــــني اإلقــــلــــيــــمــــي والـــــــدولـــــــي. 

الــتــحــديــات األمــنــيــة الضخمة،  ورغـــم 
تمكنت قــواتــنــا خــالل فــتــرات مــا بعد 
ــن تــوجــيــه  دحـــــر مـــعـــاقـــل الــتــنــظــيــم مــ
ضربات قاصمة وموجعة لحواضنه 
ومالذاته اآلمنة، ونجحنا في تفكيك 
املنتشرة  الــنــائــمــة  وخــاليــاه  شبكاته 
فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن الــــبــــالد«. 
وتـــابـــع: »مـــا أحـــرزنـــاه مــن تــقــدم على 
الــصــعــيــد األمـــنـــي، يــدفــعــنــا مــن خــالل 
الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي الــــذي بــدأنــاه 
فــي 2020 مــع الــتــحــالــف الـــدولـــي إلــى 
إيـــجـــاد آلـــيـــات زمــنــيــة وفــنــيــة لسحب 
القوات القتالية للتحالف، واستمرار 
املــجــاالت، خصوصًا  كل  التعاون في 
التسليح والتأهيل والتدريب والدعم 

االستخباري«.
وفي انتقاد مبطن لواشنطن وطهران، 
أعـــلـــن الــكــاظــمــي أنــــه »يــتــعــني علينا 
أن يكون  العراق  إلــى تجنيب  السعي 

ساحة للصراعات اإلقليمية من جهة 
أو الدولية من جهة أخرى«، مؤكدًا أن 
»أمن العراق واستقراره يتأثران بأمن 
املنطقة، كما أن أمن املنطقة ال يتحقق 
التي  الدولية  بالقرارات  بااللتزام  إال 
تدعو جميع أطراف النزاع إلى التقيد 
حقوق  واحـــتـــرام  الــدولــيــة  بالشرعية 
ــان وعـــــدم الـــتـــدخـــل بــالــشــؤون  ــســ اإلنــ
ــلــــدول، وتــجــنــب شـــن أي  الـــداخـــلـــيـــة لــ
عـــدوان عابر للحدود أليــة دولــة ذات 

استقالل وسيادة«.
أشـــيـــر  أن  »أود  ــمــــي:  ــاظــ ــكــ الــ وقــــــــال 
ــــذي قــطــعــتــه بـــإجـــراء  إلــــى الــتــعــهــد الـ
في  )املقررة  التشريعية  االنتخابات 
املــقــبــل(.  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   10
مع  نقاشات  وعبر  التزامنا،  ونؤكد 
جــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة والـــقـــوى 
الــشــعــبــيــة، بـــضـــرورة ضــمــان إجـــراء 
انــتــخــابــات حــــّرة ونــزيــهــة وعـــادلـــة«. 
وأضاف: »نبذل كل الجهود لضمان 
األمــــــــــن االنـــــتـــــخـــــابـــــي، عــــبــــر خــطــط 
ــة نـــعـــد لـــهـــا مــنــذ  ــيــ ــنــ ــكـــريـــة وأمــ عـــسـ
أشــهــر، وعــبــر تــدريــبــات وممارسات 
تـــــقـــــوم بــــهــــا املـــــؤســـــســـــات األمــــنــــيــــة 
الهدف  االنتخابات،  ليوم  استعدادًا 
مــنــهــا حــمــايــة املــقــتــرعــني واملــراقــبــني 

الدوليني والصحافيني«.

هددت فصائل عراقية باستهداف جنود أميركيين )توماس كوكس/فرانس برس(

اقتحمت قوات االحتالل مناطق عديدة من الضفة )مصطفى الخروف/األناضول(

ناصر السهلي

تثير تحركات الكرملني، التي 
تصفها مجموعة دول الشمال 

»االستفزازات العسكرية  األوروبي بـ
واإللكترونية«، قلقًا متزايدًا في 

البلطيق وإسكندينافيا. ولم يعد 
خافيًا أن سياسات روسيا باتت على 
رأس أجندات السياسيني والعسكريني 

واألمنيني في هذه البقعة الجغرافية، 
املهمة للمعسكر الغربي.

وزراء دفاع »دول الشمال«، الذين 
التقوا األربعاء املاضي في العاصمة 

الفنلندية، هلسنكي، بمشاركة أجهزة 
االستخبارات العسكرية، ناقشوا 
تزايد »التحرشات« واالنتهاكات 

الروسية الجوية، مع تشكل ما يشبه 
جبهة حرب باردة تمتد من منطقة 

البلطيق إلى املنطقة القطبية الشمالية.
ليس فقط تزايد تحركات روسيا 

العسكرية، وتسريب معلومات 
عن محاكاة موسكو من ضمن 

تحركاتها، لهجمات بقنابل نووية 
تكتيكية ضد جزر »دول الشمال«، 
ما يحرك تلك الدول، بل »الهجمات 

السيبرانية«، التي تؤكد األجهزة 
األمنية في »دول الشمال« أنها برعاية 

رسمية من الكرملني. فاستهداف 
البنى التحتية، وإحداث حالة إرباك 
وذعر بني فترة وأخرى، ُيقرأ على 

نطاق واسع بأنه »يستهدف األسس 
الديمقراطية« ملجتمعاتها، وهي عملية 

يقدر خبراء األمن والشأن الروسي 
أنها متصاعدة منذ 2014. في الشق 

العسكري، وعلى الرغم من أن السويد 
وفنلندا، ليستا عضوين في حلف 

شمال األطلسي )الناتو(، تذهب 
»دول الشمال« باتجاه تنسيق أكبر 
ملواجهة التحدي الروسي، وتوسيع 
التعاون ليشمل بريطانيا وهولندا، 
بعد االحتكاك األخير الذي حصل 

في البحر األسود. فصحيح أن 
واشنطن أعلنت بعد جولة الرئيس جو 

بايدن األخيرة في أوروبا العودة إلى 
التنسيق مع األخيرة، بعد جفاء في 

عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إال 
أن دول الشمال والبلطيق الصغيرة، 
تدرك، كما يدرك الكرملني، أن جهود 
اإلدارة األميركية تتحرك نحو شرق 

آسيا والصني. وعلى الرغم من 
الخالف األوروبي حيال السياسات 
الواجب انتهاجها مع موسكو؛ بني 
معسكر »حوار مباشر مع بوتني«، 

والذي تعبر عنه برلني وباريس، 
ومعسكر يدعو لفرض مزيد من 

العقوبات والعزلة على روسيا، 
إال أن األجواء السياسية العامة ال 

تصب في مصلحة الروس، أقله في 
إسكندينافيا، وعموم دول الشمال. 

فحذر استوكهولم وهلسنكي السابق، 
في التقارب والتنسيق مع »الناتو«، 
يتحول، على خلفية أجواء خطاب 

وتصرفات الكرملني، إلى مزيد من 
االهتمام بالتركيز مع الغرب على 

الجبهة الروسية.
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  شرق
      غرب

األردن: رفض استدعاء 
أمراء للشهادة

قررت محكمة أمن الدولة األردنية، 
أمــس الخميس، عــدم  قبول الئحة 
ــــن طــلــبــتــهــم هــيــئــة  ــذيـ ــ الــــشــــهــــود الـ
في  السابقة  الجلسات  فــي  الــدفــاع 
»قضية  القضية املعروفة إعالميًا بـ
الفتنة«،  »قضية  أو  األمير حمزة« 
ــمـــان  ــم بــــهــــا املـــتـــهـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ والــــــتــــــي ُيـ
والرئيس  زيــد،  بن  الشريف حسن 
ــكـــي بــاســم  ــلـ ــوان املـ ــديــ ــلــ األســــبــــق لــ
عــوض الــلــه. وكــان املحامي محمد 
العفيف، وكيل عوض الله، قد قال 
فـــي تــصــريــحــات أول مـــن أمــــس إن 
هــيــئــة الـــدفـــاع طــلــبــت مـــن املحكمة 
ــهـــم 3  ــنـ ــيـ بـ ــور 27 شـــخـــصـــًا  ــ ــــضـ حـ
أمـــــراء وهـــم حــمــزة وعــلــي وهــاشــم 
)اإلخــــوة غــيــر األشــقــاء للملك عبد 
الله الثاني( لإلدالء بشهاداتهم في 

القضية. 
)العربي الجديد(

الصفدي: ترحيل سكان 
الشيخ جراح جريمة حرب 

قـــال نــائــب رئــيــس الـــــوزراء، ووزيـــر 
ــيــــة وشـــــــــؤون املـــغـــتـــربـــني  الــــخــــارجــ
األردني، أيمن الصفدي )الصورة(، 
أمـــس الــخــمــيــس، إن مــوقــف األردن 
من حي الشيخ جراح هو »احترام 
حق أهالي الحي في بيوتهم ألننا 
نعتبر ترحيلهم وتهجيرهم إن تم 
سيكون جريمة حرب وفق القانون 
ــــدي، فــي  ــفـ ــ ــــصـ الـــــــدولـــــــي«. وأكــــــــد الـ
مؤتمر صحافي مشترك مع وزير 
ــارك غــارنــو،  الــخــارجــيــة الــكــنــدي مــ
عــقــب لــقــاء فــي الــعــاصــمــة األردنــيــة 
عمان، على ضرورة »التركيز على 

إعادة اإلعمار في غزة«.
)العربي الجديد(

 عائلة بنات تطالب 
السلطة باإلقرار 

بجريمتها
طــــــــالــــــــبــــــــت عــــــــائــــــــلــــــــة املــــــــــعــــــــــارض 
الــفــلــســطــيــنــي نـــــــزار بــــنــــات، خـــالل 
اســتــقــبــالــهــا أمـــس الــخــمــيــس لــوفــد 
»اعتراف  مــن االتــحــاد األوروبــــي، بـ
الفلسطينية  الــســلــطــة  مــن  رســمــي 
الكتيبة  واعــتــقــال  مقتله،  بجريمة 
ــة الــــتــــي قــــامــــت بــــهــــا فـــــورًا  ــيــ ــنــ األمــ
أفــرادهــا السجن، وتشكيل  وإيـــداع 
لجنة تحقيق محايدة ال عالقة لها 
بالسلطة الفلسطينية أو العائلة«. 
ــاد األوروبـــــي  وزار وفـــد مـــن االتـــحـ
على رأسه ممثله في رام الله سفني 
ــــدورف، مــنــزل  ــــسـ ــــورغـ ــون بـ ــ ــون فـ ــ كـ
الخليل  فــي  فــي مدينة دورا  بــنــات 

جنوب الضفة الغربية املحتلة.
)العربي الجديد(

246 قتيًال حوثيًا 
خالل يونيو 

أحـــصـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مقتل 
ــــالل شــهــر  246 عــســكــريــًا حـــوثـــيـــًا خـ
غالبيتهم  املــاضــي،  يونيو/حزيران 
من القيادات امليدانية الرفيعة، جراء 
جولة التصعيد األخيرة في محافظة 
مأرب. وتذيع وسائل اإلعالم التابعة 
لــلــجــمــاعــة بــيــانــات تــشــيــيــع قـــيـــادات 
الــصــف األول فــي جــنــازات عسكرية، 
فــيــمــا يــتــم تــجــاهــل املــقــاتــلــني الــذيــن 
ال يــحــمــلــون رتـــبـــًا عــســكــريــة، أو ما 

»اللجان الشعبية«. يعرفون بـ
)العربي الجديد(

الكويت: مجلس األمة 
يفض دور االنعقاد 

أعلن رئيس مجلس األمة الكويتي 
ــرزوق الـــغـــانـــم، أمــــس الــخــمــيــس،  ــ مــ
الــحــالــي بعد  االنـــعـــقـــاد  فـــض دور 
ــع الــجــلــســة الـــخـــاصـــة ملــنــاقــشــة  ــ رفـ
الحالة املالية للدولة، وذلك نتيجة 
ــلــــى مـــقـــاعـــد  ــواب عــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلــــوس الـ ــجــ لــ
الـــــوزراء، وانــســحــاب الــحــكــومــة من 
العطلة  وتــبــدأ  احتجاجًا.  الجلسة 
الـــصـــيـــفـــيـــة ملـــجـــلـــس األمـــــــــة حــتــى 
مـــرســـوم الـــدعـــوة إلـــى دور انــعــقــاد 
جـــديـــد مــنــتــصــف شـــهـــر أكـــتـــوبـــر/ 

تشرين األول املقبل.
)العربي الجديد(

رمى الوفد األمني 
اإلسرائيلي في القاهرة 

كرة الموافقة على 
شروط حركة »حماس« 

بشأن صفقة تبادل 
األسرى على »الكابينت«

الكاظمي يدعو لتجنيب العراق الصراعات

فصائل الحشد 
ترفض التهدئة

تهديد باستهداف الطيران 
األميركي... 

وضغوط على الحكومة 
إلخراج القوات األجنبية
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شي: عهد التنمر 
على الصين ولّى

ــنــــي شــي  ــيــ ــــس الــــصــ ــيـ ــ ــرئـ ــ أشــــــــــاد الـ
الذكرى  في  جينبينغ، في خطاب، 
املئوية لتأسيس الحزب الشيوعي 
بمسار  الخميس،  أمــس  الصيني، 
ـــوع عـــنـــه« من  ــــالده »الــــــذي ال رجــ بـ
إلى قوة عظمى،  مستعَمرة مهانة 
على  التنمر«  »عهد  انتهاء  مــؤكــدًا 
بــكــني. وفـــي خــطــابــه أمـــام الــصــورة 
ــاو تـــســـي تـــونـــغ الــتــي  ــ الـــعـــمـــالقـــة ملـ
تطغى على ساحة تيانانمني، قال 
جينبينغ إن الحزب حقق »تجديدًا 
املاليني  عــشــرات  وانتشل  وطنيًا«، 
مــن الــفــقــر و»غـــّيـــر مــشــهــد التنمية 
بناء  بمواصلة  وتعهد  الــعــاملــيــة«. 
جيش »عاملي« للدفاع عن املصالح 

الوطنية.
)فرانس برس(

 
بيونغ يانغ ستعزز 

عالقاتها مع بكين

أعــلــن زعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة كيم 
جــونــغ أون )الـــصـــورة(، فــي رسالة 
وجهها إلى الرئيس الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أنـــه 
سيضغط من أجل تعزيز العالقات 
مع الصني، في الوقت الذي يعاني 
فيه إلخــراج بــالده من أزمــة عميقة 
مــرتــبــطــة بــفــيــروس كـــورونـــا. وقــال 
والضغط  املعادية،  القوى  »افــتــراء 
الـــشـــامـــل عـــلـــى الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي، لــيــس أكــثــر مــن محاولة 
أخـــــيـــــرة، وال يــمــكــنــهــم أبـــــــدًا كــبــح 
التقدم املستمر للشعب الصيني«.
)أسوشييتد برس(

 
قتلى بهجوم في 

الكونغو الديمقراطية
ــو  ــغــ ــونــ ــكــ أعــــــلــــــن الـــــجـــــيـــــش فـــــــي الــ
ــة، أمـــــس الــخــمــيــس،  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ــرات األشــــــخــــــاص فــي  ــ ــشــ ــ مـــقـــتـــل عــ
ــــي شــــــــــرق الـــــــبـــــــالد،  ــنـ ــ ــيـ ــ مـــــديـــــنـــــة بـ
ــــوات  ــقـ ــ ــوم نـــســـب إلــــــى »الـ ــجــ ــــي هــ فـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة املـــتـــحـــالـــفـــة«، الــتــي 
تتهمها أميركا باالرتباط بتنظيم 
أنطوني  الضابط  وقـــال  »داعــــش«. 
مــوالــوشــايــي إن »هــجــومــًا مــن قبل 
القوات الديمقراطية املتحالفة أدى 
إلـــى خــســارتــنــا عــشــرات املــدنــيــني«، 
فيما أشارت وكالة »فرانس برس« 
إلـــى وجــــود 10 قــتــلــى فــي مشرحة 

املستشفى.
)فرانس برس(

 
تدمير جسر إليصال 

المساعدات إلى تيغراي
كــشــفــت لــجــنــة اإلنـــقـــاذ الــدولــيــة، في 
بـــيـــان أمــــس الــخــمــيــس، عـــن تــدمــيــر 
أحـــد الــجــســور، الــتــي تــشــكــل أهمية 
لنقل املواد الغذائية الضرورية التي 
إليها في جــزء كبير  تشتد الحاجة 
من إقليم تيغراي اإلثيوبي. وأعلنت 
الــواقــع فــوق نهر  أن تدمير الجسر، 
ــة جـــهـــود  ــ ــاقـ ــ تـــيـــكـــيـــزي، »يـــعـــنـــي إعـ
اإلغـــاثـــة بــشــكــل أكــبــر مــن ذي قــبــل«. 
الخارجية  وزارة  قالت  جهتها،  من 
العمل جاٍر  إن  بيان،  اإلثيوبية، في 
ــــف إطــــــالق الـــنـــار  ــــى وقـ لــلــتــوصــل إلـ
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  ــبـــهـ مــــع »الـــجـ
ــارت إلــــى أنــه  ــ ــيـــغـــراي«، لــكــنــهــا أشــ تـ

يحتاج اللتزام من جانب الطرفني.
)رويترز، أسوشييتد برس(

 
البحرية األميركية توقف 

تطوير سالح مستقبلي
تطوير  األميركية  البحرية  أوقفت 
ســـــــــالح مـــســـتـــقـــبـــلـــي قــــــــــــادر عـــلـــى 
إطــالق مقذوفات تصل إلــى سبعة 
أضعاف سرعة الصوت باستخدام 
وزارة  حــــولــــت  فـــيـــمـــا  الــــكــــهــــربــــاء، 
ــاع انــتــبــاهــهــا إلــــى صـــواريـــخ  الــــدفــ
ــة  ــبـ تــــفــــوق ســــرعــــة الـــــصـــــوت ملـــواكـ
الــــصــــني وروســــــيــــــا. وقــــــــال مــاثــيــو 
كاريس، املحلل الدفاعي في شركة 
ــــي شــركــة  »أفـــاســـنـــت غــــــــروب«، وهـ
اســتــشــاريــة، أمـــس الــخــمــيــس، »إن 
فــكــرة املـــدفـــع الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي 

متوقفة في الوقت الحالي«.
)أسوشييتد برس(

توقعات بظهور 
توضيحات بشأن وضع 
إدلب في جولة أستانة

إيران قيدت دخول 
مفتشي األمم 

المتحدة لمنشأة نطنز

تناور روسيا لقضم 
مناطق جديدة من 

المعارضة السورية

من المستبعد إجراء 
جولة محادثات جديدة 

قبل األسبوع المقبل

ابتزاز روسي 
في إدلب

عماد كركص

أحــــدثــــت الـــتـــرجـــمـــة غـــيـــر الــدقــيــقــة 
لــكــالم وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ــــي مـــؤتـــمـــره  ســـيـــرغـــي الفـــــــــروف فـ
الصحافي أول من أمس األربعاء، مع نظيره 
التركي مولود جــاووش أوغــلــو، لغطًا كبيرًا 
ــاد بــتــوصــل الـــطـــرفـــني التــفــاق  ــقـ ــتـ لــجــهــة االعـ
جديد في إدلب، شمال غرب سورية، يقضي 
بإنشاء منطقة منزوعة السالح. ووقع الكثير 
من وسائل اإلعالم املحلية السورية، ال سيما 
إعــالم عربية بهذا  املعارضة منها، ووسائل 
 الحديث لم يكن في سياق اإلعالن 

ّ
املطب، إذ إن

عـــن اتـــفـــاق جــديــد بــاملــطــلــق، وإنـــمـــا مــراجــعــة 
اتــــفــــاق ســــابــــق، يــتــضــمــن مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة 
الـــســـالح فـــي جــــزء مـــن املـــحـــافـــظـــة. وحــســمــت 
الخارجية الروسية الجدل، بإصدارها بيانا 
يتضمن الــتــفــاصــيــل الــتــي تــطــرق لــهــا وزيـــرا 
في مؤتمرهما  والــروســي  التركي  الخارجية 
في  بينهما  اجتماعًا  أعقب  الــذي  الصحافي 
جلسة  بمثابة  كــان  التركية،  أنطاليا  مدينة 
تفاوض، شملت قضايا ثنائية وإقليمية بني 
البلدين، منها الوضع في سورية وأذربيجان 
ولــيــبــيــا، مــع احــتــالل املــلــف الـــســـوري أولــويــة 

على الطاولة.
ونــقــلــت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة فـــي بـــيـــان عن 
ــر، قــولــه:  ــمـ الفــــــروف خــــالل حــديــثــه فـــي املـــؤتـ
»تـــحـــدثـــنـــا عــــن األوضـــــــــاع فــــي شــــمــــال شـــرق 
ســـوريـــة وفــــي مــحــافــظــة إدلـــــب، بــمــا فـــي ذلــك 
الروسي  اإلضافي  البروتوكول  تنفيذ  مهام 
التركي )اتفاق وقف إطالق النار( املــؤرخ في 
إنــشــاء منطقة  ملــذكــرة  ــارس/آذار 2020،  ــ ــ مـ  5
منزوعة الــســالح فــي إدلــب فــي 17 سبتمبر/

أيلول 2018 )اتفاق سوتشي(«.
 هذا التصريح يثبت عدم 

ّ
وعلى الرغم من أن

الـــتـــوصـــل التـــفـــاقـــات جـــديـــدة فـــي إدلــــــب، وأن 
 
ّ
الحديث تمحور حول اتفاقات سابقة، إال أن
يـــزال يشمل هـــذه الجزئية  الـــوضـــوح ال  عـــدم 
خــــالل حــديــث الفـــــروف عـــن الـــشـــأن الـــســـوري، 
وتـــحـــديـــدًا الـــوضـــع فـــي إدلــــب خــــالل املــؤتــمــر. 
إذ إن اتــفــاق ســوتــشــي بــني كــل مــن الرئيسني 
الروسي فالديمير بوتني والتركي رجب طيب 
أردوغان حول إدلب في سبتمبر 2018، وكذلك 
بروتوكول وقف إطالق النار املبرم بني روسيا 
ــــارس 2020 واملــلــحــق بــاتــفــاق  وتــركــيــا فـــي مـ

املعارضة ضد قوات النظام. إذ سعت روسيا 
الخسائر  من  ملزيد  تفاديًا  العمليات،  إلنهاء 
ــنـــظـــام، وتــــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق،  لـــقـــوات الـ
ــّد بــروتــكــواًل ملحقًا بــاتــفــاق ســوتــشــي في  ُعــ
مــوســكــو بـــني الــرئــيــســني بــوتــني وأردوغـــــــان. 
وتضمن البروتكول ثالثة بنود؛ األول، وقف 
إطــالق الــنــار، والــثــانــي، إنــشــاء ممر آمــن على 
املعروف  الــدولــي  الالذقية  طــول طريق حلب 
بطريق »أم 4«، بجزئه املار من إدلب، بعمق 6 
كيلو مترات من شماله، ومثلها من جنوبه، 
الــســالح. أما  على أن يكون هــذا املمر منزوع 
ــق بــتــســيــيــر دوريـــــات 

ّ
ــالـــث، فــيــتــعــل ــثـ الــبــنــد الـ

مــشــتــركــة بـــني الــجــيــشــني الـــروســـي والــتــركــي 
تــمــهــيــدًا لــفــتــح الــطــريــق »أم 4« أمــــام الــحــركــة 
الــطــبــيــعــيــة والـــتـــجـــاريـــة. وســـــارت الـــدوريـــات 
املشتركة على الطريق بشكل منتظم، لكن من 
دون إنشاء هذا املمر اآلمن. وحينها، تسّربت 
 األتراك يريدون حل مشكلة 

ّ
معلومات عن أن

الــســيــطــرة عــلــى طــريــق حــلــب دمــشــق الــدولــي 
اســتــولــى  والــــــذي  »أم 5«،  بــطــريــق  املــــعــــروف 
ــــروس عــلــى كــامــل جــزئــه املــــار من  الــنــظــام والـ
إدلـــــب ومــنــطــقــة »خـــفـــض الــتــصــعــيــد« خــالل 
العمليات، ومن ثم حل مشكلة الطريق »أم 4«، 
ما أحدث خالفات بني الــروس واألتــراك، أدت 
الــدوريــات املشتركة على الطريق  إلــى توقف 

األخير مع نهاية صيف العام املاضي.
واآلن، ملاذا يذّكر الفروف بهذه املنطقة، على 
 منطقة خفض التصعيد لم يعد 

ّ
الرغم من أن

واشتباك  تــمــاس  كمنطقة  فعلي  وجـــود  لها 
بني املعارضة والنظام بعد أن ابتلعها األخير 
تبقت  فيما  السابقة،  العمليات  والــروس في 

العسكرية  العمليات  أوقــف  والــذي  سوتشي، 
في املحافظة بني املعارضة والجيش التركي 
ــنـــظـــام واملــلــيــشــيــات املــدعــومــة  مـــن جـــهـــة، والـ
مــن إيـــران وروســيــا مــن جهة أخـــرى، يتضمن 
كـــل واحــــد مــنــهــمــا اتــفــاقــًا مــخــتــلــف مـــن حيث 

جغرافية املنطقة منزوعة السالح.
»اتفاق سوتشي«  بـ املعروف  األول،  فاالتفاق 
بني بوتني وأردوغـــان، تضمن تثبيت حدود 
»منطقة خفض التصعيد الرابعة« )إدلب وما 
حولها(، التي تم إقرارها أساسًا في الجولة 
الرابعة من مسار أستانة في مايو/أيار من 
اتــفــاق سوتشي حينها  الــعــام 2017. وقضى 
»إقـــامـــة مــنــطــقــة مــنــزوعــة الـــســـالح بــعــرض  ـــ بـ
ــتـــراوح مـــا بـــني 15 إلـــى 20 كــيــلــومــتــرًا على  يـ
طـــول خــط الــتــمــاس، ابــتــداء مــن 15 أكــتــوبــر/
إنــشــاء حــزام  مــا يعني  األول 2018«،  تشرين 
انتشار عسكري  دون  مــن  املنطقة  تلك  حــول 
مــن املــعــارضــة والــنــظــام. لكن االخــتــالف على 
تــفــســيــر هـــذا الــبــنــد فـــي االتــفــاقــيــة حـــال دون 
تطبيقه، إذ أصرت املعارضة على أن االتفاق 
يــقــضــي فـــقـــط بــســحــب الــــســــالح الـــثـــقـــيـــل مــن 
داخل هذا الحزام، وبقاء االنتشار باألسلحة 
املــتــوســطــة والــخــفــيــفــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
أكتوبر،  السالح في  بــدأت بسحب  املعارضة 
ــزام، وشــــارفــــت عـــلـــى االنـــتـــهـــاء  ــ ــحـ ــ ــذا الـ ــ مــــن هـ
مــن الــعــمــلــيــة حينها بـــإشـــراف ومــتــابــعــة من 
 عـــدم الـــتـــزام الــنــظــام 

ّ
الــجــانــب الــتــركــي، إال أن

أفشل  الحزام  من  العسكرية  املظاهر  بسحب 
والتي  العسكرية،  العمليات  لتعود  االتــفــاق 
ضرب بموجبها النظام وحليفه الروسي إلى 
جانب املليشيات املدعومة من إيران، االتفاق 
بـــعـــرض الـــحـــائـــط، وقـــضـــمـــوا أجــــــزاء واســعــة 
مـــن كـــامـــل املــنــطــقــة الـــواقـــعـــة ضــمــن الـــحـــدود 
الــجــغــرافــيــة التــفــاق ســوتــشــي، والــتــي تشمل 
ــزاء مــن أريــاف  محافظة إدلـــب بــالــكــامــل، وأجــ
الشمالية  وحماة  والجنوبية  الغربية  حلب 
النظام   

ّ
شــن إذ  الشرقي.  والالذقية  والغربية 

بــدعــم جــــوي روســـــي، عــمــلــيــات عــلــى مــراحــل 
خسرت بموجبها املعارضة أجزاء من جنوب 
وشرق إدلب، باإلضافة ألجزاء من ريفي حلب 
الــغــربــي والــجــنــوبــي وريـــف حــمــاة الشمالي، 
إطالق  وقــف  باتفاق  العمليات  تلك  لتتوقف 

النار في مارس من العام املاضي.
ــاء بعد  ــــذي جــ ــذا هـــو االتـــفـــاق الـــثـــانـــي، الـ ــ وهـ
جانب  إلــى  التركي  للجيش  املباشر  التدخل 

مسألة املمر اآلمن غير مفهومة من حيث آلية 
التنفيذ، وسط اتفاق أو بروتكول مبهم وغير 
واضــــح املــعــالــم؟ ربــمــا يــفــّســر ويــرتــبــط بذلك 
تصعيد الروس والنظام في إدلب خالل األيام 
املاضية، إذ تحاول موسكو استغالل الحاجة 
لـــعـــدم االعــــتــــراض عــلــى تــمــديــد آلـــيـــة إدخــــال 
إلى سورية  الحدود  األممية عبر  املساعدات 
الــهــوى مــع تركيا كما تريد  )عبر معبر بــاب 
مكاسب  بتحقيق  الــدولــيــة(،  الــقــوى  مختلف 
مــيــدانــيــة وعــســكــريــة عــلــى األرض، وهــــي ال 
الطريق  إلــى  الوصول  تــزال والنظام، يريدان 
ــام الــحــركــة  ــ الـــدولـــي »أم 4« بـــهـــدف فــتــحــه أمـ
االقتصادية على  األعباء  لتخفيف  التجارية 
الــنــظــام، الـــذي يعيش فــي أزمـــة مالية خانقة 
واختارت روسيا  الغربية.  العقوبات  نتيجة 
التصعيد قبل لقاء جاووش أغلو بالفروف، 
ــدة في  ــراكــ ربـــمـــا إلحــــــداث تــحــريــك لــلــمــيــاه الــ
هـــذا الــبــروتــكــول وتــحــديــدًا فــي جــزئــيــة املمر 
منزوع السالح على جانبي الطريق. وكانت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــمــت قــبــل يـــومـــني، أن 
اتــفــاقــًا لــوقــف التصعيد والــــرد املــتــبــادل بني 
النظام واملعارضة في إدلــب، توصل إليه كل 
من الروس واألتراك ملدة 72 ساعة، وذلك قبل 
الــوزيــريــن بيوم واحـــد، مــا يعني تأكيد  لقاء 
اســـتـــخـــدام الــتــصــعــيــد لـــلـــتـــفـــاوض، مـــن جهة 

الروس والنظام.
فـــي الـــســـيـــاق، اعــتــبــر الـــقـــيـــادي فـــي املــعــارضــة 
الــســوريــة واملــحــلــل الــعــســكــري، الــعــمــيــد فــاتــح 
 تــركــيــا لم 

ّ
ــا تـــتـــذرع بـــــأن ــيــ حـــســـون، أن »روســ

الـــثـــوريـــة بتطبيق  الــفــصــائــل  إلــــــزام  تــســتــطــع 
 الــطــريــق أم 4 غير 

ّ
اتــفــاق مـــارس 2020، وبــــأن

آمن بسبب تعرض عدد من الدوريات لكمائن. 
 روســيــا 

ّ
لــكــن بــالــتــحــري والــتــدقــيــق، يــتــبــنّي أن

املنطقة  أذرعــهــا وخالياها في  هي من تحرك 
بــغــيــة اســـتـــهـــداف الــــدوريــــات لــتــبــقــى املــنــطــقــة 
عمليات  لتنفيذ  ذلـــك  مــن  وتستفيد  مــتــوتــرة 
أنــهــا بهذا  بــذلــك. كما  تــرغــب  عسكرية عندما 
تـــحـــرج تــركــيــا بــاتــهــامــهــا بــأنــهــا غــيــر قــــادرة 
على تنفيذ االتفاق، وعليها أن تترك لروسيا 
تنفذه بالقوة«. وأشــار حسون في حديث مع 
 »أهــم أهــداف اتفاق 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن

مارس هي عسكرية ميدانية، فاالتفاق ينص 
على أن يكون هناك ممر آمن جنوب الطريق أم 
4 بعمق 6 كيلومترات من شماله ومثلها من 
املناطق  مــن  مزيد  يعني قضم  وهــذا  جنوبه، 
عـــلـــى طـــــول الـــطـــريـــق لـــصـــالـــح نــــظــــام األســـــد، 
في ظل  الطريق  هــذا  على  التجارية  فالحركة 
تــطــبــيــق قـــانـــون قــيــصــر لــيــســت مــجــديــة، ولــن 
تعود على اقتصاد نظام األسد بما يسنده«. 
وأوضــــح أن »روســـيـــا ال يمكن أن تــلــتــزم بــأي 
اتــفــاق أو مــعــاهــدة، فــهــذا ديــدنــهــا فــي سورية 
وغيرها، لذا هي تناور في تطبيق االتفاق كي 
تتمكن من خالله من قضم مناطق جديدة من 
قــوى الــثــورة واملــعــارضــة. فمنطقة إدلـــب، وإن 
هــــدأت بــعــض الــشــيء نتيجة ضــغــوط دولــيــة 
على رأسها املوقف األميركي املترقب لروسيا، 
هي ليست حكرًا على تفاهمات ذات محددات 
بني روسيا وتركيا فقط، إنما دخول الواليات 
املتحدة على الخط يجعل املوقف أكثر تعقيدًا 
يتطلب من  وهـــذا  ــران،  ــ وإيـ لــروســيــا  بالنسبة 
األخــيــرتــني ســبــر املــوقــف الــتــركــي املــدعــوم من 
واشنطن، لذا دعتا لجولة جديدة من مباحثات 

أستانة«. ويتوقع حسون أن »يظهر مزيد من 
التوضيحات في الجولة 16 من مسار أستانة 
املقرر عقدها في الثامن من شهر يوليو/تموز 
الحالي في العاصمة الكازاخية نور سلطان، 
والـــتـــي ســيــتــم الــتــطــرق فــيــهــا إلـــى الــعــديــد من 
النقاط، منها آلية إدخال املساعدات إلى شمال 
سورية والتصعيد األخير في إدلب، واللجنة 
الدستورية وغيرها، على أن ال نتائج إيجابية 
ترجى من جهة املعارضة من هذه الجولة لهذا 
مــن قبل  بالعقيم والسلبي  املــوصــوف  املــســار 

جمهور املعارضة«.
تركيا كانت طالبت   

ّ
أن إلــى  اإلشـــارة  تجدر 

أكثر من مرة بانسحاب النظام إلى ما وراء 
حـــــدود املــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة الـــتـــي حــددهــا 
إلى  أي  )إدلــب ومحيطها(،  اتفاق سوتشي 
مـــا وراء نــقــاط املـــراقـــبـــة الــتــركــيــة املــنــتــشــرة 
عـــلـــى حــــــدود تـــلـــك املـــنـــطـــقـــة، بـــهـــدف إعـــــادة 
ــوالـــي مــلــيــونــي نـــــازح اضــــطــــروا ملـــغـــادرة  حـ
التي تقدم إليها  القرى واملــدن  منازلهم في 
الــنــظــام وحــلــفــاؤه نــتــيــجــة الــعــمــلــيــات. وقــد 
شنت عملية عسكرية لتحقيق هذا املطلب 
باتفاق  توقفت  العملية  لكن  املاضي،  العام 
ــــارس 2020، ولــم  ــــالق الـــنـــار فـــي مـ وقــــف إطـ
التركية حاضرة على لسان  تعد املطالبات 
أن تركيا لجأت  أنقرة. حتى  املسؤولني في 
إلى سحب كل نقاطها التي أصبحت ضمن 
منطقة  جنوب  فــي  النظام  سيطرة  مناطق 
املناطق  إلــى  ونقلتها  التصعيد«،  »خفض 
التي ال زالت تحت سيطرة الجيش التركي 
النازحني  تــزال مشكلة  ال  فيما  واملعارضة، 

قائمة، وسط ظروف مأسوية.

إحياء مقترح »المنطقة منزوعة 
السالح« مقابل تمرير المساعدات

)Getty( اجتمع الفروف وجاووش أوغلو في أنطاليا التركية األربعاء

شغل محسني إجئي منصب وزير األمن في حكومة نجاد األولى )عطا كناري/فرانس برس(

إدلب  السالح بمحافظة  المنطقة منزوعة  للحديث عن  عادت روسيا 
على الرغم من أن النظام السوري قضم مناطق واسعة منها بدعم 
موسكو، وهو ما يبدو أنه أقرب البتزاز جديد بهدف تحقيق مكاسب 
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رصد

»بــحــزم«. ويحظى  الــفــســاد  إيـــاه ملكافحة 
الــعــام 1956،  محسني إجئي املــولــود فــي 
بــمــســيــرة طــويــلــة فــي الــجــهــاز الــقــضــائــي، 
وتــولــى مناصب عــدة مــن أبــرزهــا مدعي 
ــام إيــــــران، ونـــائـــب رئـــيـــس الــســلــطــة في  عــ
األعــــــوام الــســبــعــة املـــاضـــيـــة. وفــــي رســالــة 
ــتــــرونــــي لــلــمــرشــد  ــكــ ــا املــــوقــــع اإللــ نـــشـــرهـ
ــه خــامــنــئــي إلــــى محسني  ــوّجـ ــلــــى، تـ األعــ
ــا تــمــلــكــونــه مــن  ــقــــول: »مـــــع مــ ــالــ إجـــئـــي بــ
صــالحــيــات قــانــونــيــة، والـــخـــبـــرة الــقــيــمــة 
التي تتمتعون بها، إضافة إلى حيازتكم 
املــعــرفــة العميقة والــســوابــق الــالمــعــة في 
للسلطة  رئيسًا  أعّينكم  القضاء،  شــؤون 
»السجل  بـ نّوه خامنئي  وإذ  القضائية«. 
القضائية  املشّرف« لرئيسي في السلطة 
التي تولى رئاستها منذ 2019، دعا خلفه 
إلى »االهتمام الجدي باملهمات الرئيسية 
وأعني  الــدســتــور،  فــي  القضائي  للجهاز 
نشر العدالة، وإحياء الحق العام، وتوفير 
الحريات املشروعة، واإلشراف على ُحسن 
الجرائم،  من  والوقاية  القوانني،  تطبيق 

وأيضًا مكافحة الفساد بحزم«.
ــرز اســـم مــحــســنــي إجــئــي إلـــى الـــرأي  وبــ
الـــعـــام ســنــة 1998، حـــني كــــان الــقــاضــي 
السابق  املحافظ  محاكمة  عن  املسؤول 
لـــــطـــــهـــــران، اإلصـــــــالحـــــــي غــــــــالم حــســني 
الفساد. وكان األخير  كرباسجي، بتهم 
يعد من املقربني من الرئيس اإلصالحي 
الــســابــق محمد خــاتــمــي، ويــنــســب إليه 
العاصمة. بعد  فضل كبير في تحديث 
أعوام، عنّي محسني إجئي وزيرًا لأمن 
)االســـتـــخـــبـــارات( فـــي الــحــكــومــة األولـــى 
ملـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــــجــــاد، وأعــــفــــي مــن 
النظر  وجهات  في  تباين  بعد  منصبه 

مع الرئيس الشعبوي السابق.
أونــــــــاليــــــــن«  »مـــــــــيـــــــــزان  ــع  ــ ــ ــوقـ ــ ــ مـ وأورد 
السابقة  املــواقــف  مــن  بعضًا  االلكتروني 
ــا يــعــتــبــر عــلــى  ــيـــهـ ملــحــســنــي إجــــئــــي، وفـ
سبيل املثال أنه »في ما يتعلق بمكافحة 
الــفــســاد، يــجــب الــتــحــرك مــن دون تمييز 
ومن دون اعتبارات، وإال لن يؤدي العمل 
إلــى أي نتيجة«. كما شــدد على ضــرورة 
»في  الفاسدين  مع  حــزم«  »بكل  التعامل 
السلطة  فــي  للبالد(،  )السياسي  النظام 
الــقــضــائــيــة والــتــنــفــيــذيــة وغــيــرهــمــا من 
اإلدارات«. ويشغل محسني إجئي أيضًا 
عـــضـــويـــة مـــجـــمـــع تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة 

النظام في إيران.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

ــور أن  ــنــــووي( ســتــســتــأنــف فــ ــاق الــ ــفــ )االتــ
البلدان املشاركة مستعدة ملا  تكون كافة 
يــفــتــرض أن تــكــون املــرحــلــة الــنــهــائــيــة من 
املفاوضات«. وتابع »هذا لم يحدث بعد. 
ــاركـــني فـــي حـــاجـــة ملـــزيـــد من  بــعــض املـــشـ
الــوقــت. يــبــدو أنــنــا لــن نجتمع فــي فيينا 
فيينا  ومحادثات  املقبل«.  األســبــوع  قبل 
التي بدأت في إبريل املاضي، متوقفة اآلن 
وكـــان مــن املتوقع أن تستأنف فــي أوائــل 
يوليو/تموز الحالي. وقال دبلوماسيون 
مــن الــطــرفــني إن خــالفــات كبيرة مــا زالــت 
قــائــمــة ويـــريـــد كـــل طــــرف أن يــقــدم اآلخـــر 

تنازالت أكبر قبل استئناف املحادثات.
وقــال مــســؤول إيــرانــي بـــارز، بحسب ما 
نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة »رويــــتــــرز«: »بــمــا أن 
الواليات املتحدة انسحبت من االتفاق، 
نــحــتــاج ضــمــانــًا بــعــدم تــكــرار ذلـــك. هــذا 
ــد الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء لـــــدى إيــــــران.  أحـــ
نحن لم نترك االتفاق، لذلك يتعنّي على 
واشــنــطــن أن تـــقـــدم لــنــا ضــمــانــات بــأن 
يــتــكــرر عــنــدمــا تتغير اإلدارة«.  لــن  ذلـــك 
وأضــــاف »لــســنــا فــي عجلة مــن أمــرنــا«. 
وتابع أن استئناف املحادثات األسبوع 
ــطـــن. وقــــال  ــنـ املـــقـــبـــل يـــتـــوقـــف عـــلـــى واشـ
قــــرارات  التــخــاذ  مستعدين  كــانــوا  »إذا 
ســيــاســيــة صــعــبــة ســنــجــتــمــع األســبــوع 
غربي  دبلوماسي  قــال  بـــدوره،  املقبل«. 
»رويـــــتـــــرز«، إنـــــه مــــا زال مــــن املــمــكــن  لــــــ

استئناف املحادثات األسبوع املقبل.
ــنــــاء، عــــنّي املـــرشـــد اإليـــرانـــي  فـــي هــــذه األثــ
األعــلــى، عــلــي خــامــنــئــي، أمـــس الخميس، 
وزير األمن السابق غالم حسني محسني 
ــًا لـــلـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــســ ــيــ ــي، رئــ ــ ــئــ ــ إجــ
ــًا لـــلـــرئـــيـــس املــنــتــخــب  ــفـ ــلـ فـــــي إيــــــــــــران، خـ
ــيـــســـي، داعـــيـــًا  لــلــجــمــهــوريــة إبـــراهـــيـــم رئـ

ال يزال موعد استئناف املحادثات حول 
االتفاق النووي اإليراني في فيينا، غير 
مـــعـــلـــوم، وســــط حـــديـــث روســـــي عـــن أن 
أطراف هذه املحادثات تحتاج ملزيد من 
الــوقــت قبل عقد اجتماع جــديــد، بينما 
تواصل طهران فرض إجراءات متوالية 
في ما يتعلق ببرنامجها النووي، والتي 
كان آخرها تقييد دخول مفتشي األمم 
املتحدة ملحطة تخصيب اليورانيوم في 
مــنــشــأة نطنز فــي أصــفــهــان. يــأتــي ذلــك 
بينما كان املرشد األعلى علي خامنئي 
القضائية  للسلطة  رئيسًا جديدًا  يعنّي 
هــو غــالم حسني محسني إجــئــي، خلفًا 
إلبراهيم رئيسي الذي سيتسلم منصب 
رئاسة الجمهورية مطلع أغسطس/آب 
املــقــبــل. ونــقــلــت وكــالــة »رويـــتـــرز« أمــس 
إن  قــولــهــم،  دبلوماسيني  عــن  الخميس 
النوويني  املفتشني  تقّيد وصــول  إيــران 
منشأتها  إلــى  املتحدة  لــأمــم  التابعني 
الــرئــيــســيــة لــتــخــصــيــب الــيــورانــيــوم في 
نطنز، متذرعة بمخاوف أمنية بعد ما 
قــالــت إنـــه هــجــوم شنته إســرائــيــل على 
املوقع في إبريل/نيسان املاضي. وذكر 
الــدبــلــومــاســيــون أن الــخــالف، الـــذي قال 
أحد املسؤولني إنه مستمر منذ أسابيع، 
ــار الــتــوتــرات  فــي طــريــقــه لــلــحــل، لكنه أثـ
مــع الــغــرب، مــع تأجيل املــحــادثــات غير 
إيــران والــواليــات املتحدة  املباشرة بني 
بــشــأن إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي مــن دون 

تحديد موعد الستئنافها.
وحــــــول هـــــذه املــــحــــادثــــات، قـــــال املـــنـــدوب 
الـــروســـي الـــدائـــم إلـــى املــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــيـــانـــوف، أمــس  فـــي فــيــيــنــا، مــيــخــائــيــل أولـ
املحادثات  أطـــراف  »بــعــض   

ّ
إن الخميس، 

فــــي حــــاجــــة إلـــــى مــــزيــــد مــــن الــــوقــــت قــبــل 
وكتب  فيينا«.  في  املفاوضات  استئناف 
أوليانوف على تويتر: »محادثات فيينا 
بـــشـــأن خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة املــشــتــركــة 

استئناف المحادثات النووية يحتاج وقتًا
رئيس جديد للسلطة القضائية اإليرانية

يبدو أن استئناف 
المحادثات في فيينا 

بشأن إحياء االتفاق 
النووي اإليراني يتأخر 

وسط إجراءات متتالية 
لطهران

الخالفات تمدد أعمال ملتقى جنيف الليبي»طالبان«: الرد خالل أيام على الورقة القطرية
الدوحة ـ أنور الخطيب 

كابول ـ صبغة اهلل صابر

يــتــواصــل الــحــراك على خــط األزمـــة األفغانية 
إلنــهــاء الــحــرب الــدائــرة بــني الحكومة وحركة 
بعد  يومًا  تتعاظم خسائرها  التي  »طالبان« 
آخـــر، وقـــد كشفت »طــالــبــان«، أمـــس األربــعــاء، 
ــا تـــــــدرس عـــرض  »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أنــــهــ ـــ لــ

وساطة قطري إلنهاء النزاع. 
وأكد عضو املكتب السياسي لحركة »طالبان« 
ــريـــحـــات  مـــحـــمـــد ســـهـــيـــل شــــــاهــــــني، فــــــي تـــصـ
عرضًا  تلقت  الحركة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
قــطــريــًا لــلــوســاطــة فـــي الـــنـــزاع األفـــغـــانـــي، وأن 
هـــذا الــعــرض قــيــد الـــدراســـة مــن قــبــل الــحــركــة، 

و»سنعلن موقفنا النهائي خالل أيام قليلة«.
ــان املـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــــوزيــــر الــخــارجــيــة  ــ وكــ
الـــقـــطـــري ملــكــافــحــة اإلرهــــــــاب والــــوســــاطــــة فــي 
تسوية املنازعات مطلق بن ماجد القحطاني 
ــو/ حــــــزيــــــران املــــاضــــي،  ــونــــيــ قـــــد أعــــلــــن فـــــي يــ
فـــي مــؤتــمــر بــحــثــي عـــن »إرســـــــاء الـــســـالم في 
ــتـــان«، نــظــمــه عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت مــركــز  ــانـــسـ ــغـ أفـ
دراســــــات الـــنـــزاع والــعــمــل اإلنـــســـانـــي واملــركــز 
الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــــة الــســيــاســات في 
 الجانب القطري »أعّد ورقة عمل 

ّ
واشنطن، أن

تتضمن 6 نقاط، جرى توزيعها على األطراف 
ــاق عـــلـــى الـــوســـاطـــة،  ــفــ املـــعـــنـــيـــة، تــتــضــمــن االتــ
وكــذلــك عــلــى جـــدول أعــمــال، وأن يــكــون هناك 
يــجــب أن ينتهي  لــلــمــفــاوضــات  إطـــــار زمـــنـــي 
املوعد  املقبل«، وهو  أيلول  قبل 11 سبتمبر/ 
ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة من  الــنــهــائــي النـــســـحـــاب الــ
أفغانستان. ونفى شاهني في معرض رده على 

طرابلس ـ العربي الجديد

ــنــــتــــظــــرون، أمـــس  ــيـــبـــيـــون يــ ــلـ بـــيـــنـــمـــا كــــــان الـ
الـــخـــمـــيـــس، مــــا ســتــتــمــخــض عـــنـــه الــجــلــســة 
ــيــــرة من  الـــتـــي كــــان يــفــتــرض أن تـــكـــون األخــ
أعـــمـــال مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي 
التي بدأت اإلثنني املاضي في مدينة جنيف 
السويسرية، بشأن القاعدة الدستورية التي 
املقررة  االنتخابات  أساسها  على  جرى 

ُ
ست

فـــي نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، أدت الــخــالفــات 
الــتــي تــفــجــرت مــنــذ أول مــن أمـــس، األربــعــاء، 
بني أعضاء امللتقى، إلى تمديد االجتماعات 
بينما باشرت لجنة مصغرة  ليوم إضافي، 
تم تشكيلها من قبل أعضاء امللتقى أعمالها 

في محاولة لحل الخالفات.
وأعــــلــــن املـــبـــعـــوث األمــــمــــي إلـــــى لــيــبــيــا يـــان 
كوبيش، أمس، تمديد جلسات ملتقى الحوار 
ــــل الـــتـــفـــاوض  ــــر مــــن أجـ الـــســـيـــاســـي لـــيـــوم آخـ
بـــشـــأن الـــقـــاعـــدة الــــدســــتــــوريــــة، مـــشـــيـــرًا إلـــى 

املفاوضات  توقف  الــجــديــد«،  »العربي  أسئلة 
األفــغــانــيــة - األفــغــانــيــة بــني حــركــة »طــالــبــان« 
 »هـــذه املــفــاوضــات 

ّ
ووفـــد الــحــكــومــة، وقـــال إن

مستمرة، ولدينا اجتماعات منتظمة مع فريق 
املــفــاوضــات مــن الــطــرف اآلخــــر«، لكنه اعترف 
تسريعها«.  ونــريــد  بطيئة  »املــفــاوضــات   

ّ
بـــأن

وحول موقف »طالبان« من وقف إطالق النار، 
قـــال »ســنــتــفــق عــلــى وقـــف إطــــالق الـــنـــار حــاملــا 
نتفق مع فريق املفاوضات في الجانب اآلخر 
على خريطة الطريق السياسية، أي الحكومة 
اتفاق  عليه  نــص  كما  املستقبلية  اإلســالمــيــة 
الـــدوحـــة )املـــبـــرم بـــني واشــنــطــن وطــالــبــان في 
فبراير/ شباط من العام املاضي(، ونحن نتبع 
تــســلــســل االتــــفــــاق«. ورفـــــض شـــاهـــني تحميل 
حــركــة »طــالــبــان« مــســؤولــيــة تــصــاعــد العنف 
ــال إنــهــا مــلــتــزمــة بــنــص اتــفــاق  فـــي الـــبـــالد، وقــ
الـــدوحـــة، و»الـــطـــرف اآلخـــر جـــاء للمفاوضات 
معنا بناء على هذا االتفاق«. واعتبر شاهني 
»تسريع انسحاب القوات األجنبية، بما فيها 
القوات األميركية من أفغانستان، بشرى سارة 
للشعب األفغاني املسلم واملحب للحرية، وكان 
االنسحاب  الــقــوات  هــذه  على جميع  يفترض 
املاضي،  أيــار  مايو/  من بالدنا بحلول شهر 
لــكــن انسحابها حتى  الـــدوحـــة،  اتــفــاق  حــســب 

اآلن يعد خطوة إيجابية«.
في غصون ذلك، يصل مستشار األمن القومي 
األفــــغــــانــــي حـــمـــد الـــلـــه مـــحـــب إلـــــى الــعــاصــمــة 
الــروســيــة مــوســكــو، الــيــوم الجمعة، فــي زيــارة 
رســمــيــة يــنــاقــش خــاللــهــا الــوضــع فــي املنطقة 
ــــي شــتــى  ــــني الــــدولــــتــــني فـ ــل الــــتــــعــــاون بـ ــبــ وســ
املــجــاالت، وتــحــديــدًا فــي املــجــال األمــنــي. وقــال 

ننجرهار،  أقــالــيــم:  فــي  نــفــذت  العمليات  تلك 
وبــكــتــيــكــا، ولـــوجـــر، وغـــزنـــي، ومـــيـــدان وردك، 
وقندهار، وهرات، وبلخ وجوزجان، وهلمند، 
ــغــــالن،  ــان، وقــــــنــــــدوز، وبــ ــ ــشـ ــ ــدخـ ــ وتـــــخـــــار، وبـ
وكابيسا. ولفت بيان وزارة الدفاع األفغانية 
 »قوات الجيش أبطلت مفعول 16 عبوة 

ّ
إلى أن

الخصوص.  هــذا  فــي  لجنة مصغرة  تشكيل 
ــام أعــضــاء  وأوضــــح كــوبــيــش فــي كلمة لــه أمـ
الــرابــع على  الــذي كــان ينعقد لليوم  امللتقى 
الــتــوالــي، أن األعــضــاء صــوتــوا على تشكيل 
الدستورية،  القاعدة  بشأن  للتفاوض  لجنة 
عبر اختيار شخص ممثل لكل 5 أعضاء من 
أجل حسم القضايا العالقة وإنهاء االنسداد 
الحاصل في امللتقى. وأشارت وسائل إعالم 
ليبية إلى أن الجلسة باشرت أعمالها أمس 

بعد تشكيلها من 13 عضوًا.
وأكـــد املــبــعــوث األمــمــي أن عـــدم الــتــوصــل إلــى 
النتخابات  الدستورية  القاعدة  بشأن  توافق 
ديسمبر/ كانون األول املقبل، ليس خيارًا أمام 
أعضاء امللتقى، وقال: »عليكم أال تنضموا إلى 
املــؤســســات األخــــرى الــتــي أخــفــقــت فــي تنفيذ 
الطريق«. وأضاف  في خريطة  منها  املطلوب 
 »الـــوضـــع الـــراهـــن هـــو وضـــع غــيــر مستقر 

ّ
أن

قوي  قيام صــراع  باملخاطر واحتمال  ومــلــيء 
وشــديــد، واملجتمع الــدولــي ال يــرى أي سبيل 
آخـــر لـــوحـــدة لــيــبــيــا واســتــقــرارهــا إال بــإجــراء 

االنتخابات في ديسمبر املقبل«.
 مداوالت أول 

ّ
وأشار كوبيش في كلمته إلى أن

من أمس، األربعاء، »كانت صعبة«، الفتًا إلى 
»أهمية حل القضايا الخالفية التي تقف عائقًا 
أمــــام إجـــــراء االنـــتـــخـــابـــات«. وطـــالـــب املــبــعــوث 
األممي أعضاء امللتقى بالعمل »بشكل صارم« 
مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق عــلــى الــقــاعــدة 
ــتـــي ســـتـــجـــرى عـــلـــى أســاســهــا  ــة الـ ــتـــوريـ الـــدسـ
االنــتــخــابــات. وأضـــاف كــوبــيــش: »لــيــس لدينا 
لتوسيع  مــن سبب جيد  لدينا  الــوقــت وليس 
هذه املناقشة أو إلدخال قضايا قد تؤدي إلى 

تــأجــيــل هـــذه االنــتــخــابــات«. وكــانــت مــــداوالت 
ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف قد 
شهدت، أول من أمس األربعاء، خالفات كبيرة، 
النظر في  مــن مستوى  أعمالها  غــّيــرت مسار 
القاعدة الدستورية لالنتخابات إلى مستوى 
العملية االنتخابية برمتها.  النظر في  إعــادة 
ــة، خـــــالل جــلــســة  ــيـ ــمـ ــــرح الــبــعــثــة األمـ ــار طـ ــ ــ وأثـ
األربعاء الصباحية، عددًا من التصورات حول 
شــكــل املــقــتــرحــات الــتــي كـــان يــفــتــرض أن يتم 
التصويت عليها خالل جلسة أمس، الخميس، 
جداًل أدى إلى تهديد عدد من أعضاء امللتقى 
عـــن املــنــطــقــة الــشــرقــيــة بــاالنــســحــاب، وتعطل 

انعقاد الجلسة املسائية األربعاء. 
»العربي  لـ وكشفت مصادر مقربة من امللتقى 
أحـــد   

ّ
أن هــــو  الــــخــــالف  ــبـــب  سـ  

ّ
أن الــــجــــديــــد«، 

ــت، خــــــــالل جــلــســة  ــ ــرحــ ــ ــي طــ ــ ــتـ ــ املــــقــــتــــرحــــات الـ
األربـــعـــاء الــصــبــاحــيــة، كـــان يــدعــو إلـــى تأجيل 
ــقـــررة فـــي 24 ديسمبر  املـ مــوعــد االنــتــخــابــات 
املـــقـــبـــل. ويـــدعـــو املـــقـــتـــرح إلعـــطـــاء وقــــت كــاف 
ذات االختصاص إلجــراء إصالحات  للجهات 
وتـــعـــديـــالت عــلــى مــقــتــرح الـــدســـتـــور مـــن أجــل 
طــرحــه لــالســتــفــتــاء لــيــكــون أســاســًا دســتــوريــًا 
التنفيذية  السلطة  لالنتخابات، فيما تستمر 

إدارة  في  السياسية  األجــســام  وكافة  الحالية 
أوضــــــــاع الـــــبـــــالد. وأجــــمــــعــــت املـــــصـــــادر الــتــي 
املقترح   

ّ
أن على  الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت 

فّجر صدامًا كبيرًا وجــداًل واسعًا بني أعضاء 
الشرقية  املنطقة  ممثلي  خــصــوصــًا  املــلــتــقــى، 
 أن يــكــون الــدســتــور أســاســًا 

ً
الــرافــضــني أصــــال

لــالنــتــخــابــات، خــصــوصــًا بــعــدمــا حــظــي هــذا 
املقترح بدعم 22 عضوًا داخل امللتقى. 

ــدم انـــعـــقـــاد الــجــلــســة  ــّررت الــبــعــثــة عــ ــ وفــيــمــا بــ
املسائية أول من أمس، بإصابة أحد األعضاء 
بفيروس كورونا ما حتم إجــراء فحص طبي 
 عــضــو اللجنة 

ّ
لــكــامــل أعــضــاء املــلــتــقــى، إال أن

وهي  بوقعيقيص،  آمـــال  للملتقى  القانونية 
ــــن األعـــــضـــــاء املـــنـــتـــمـــني إلــــــى شـــرق  واحـــــــــدة مـ
وراء  الحقيقي  السبب   

ّ
أن إلــى  أشـــارت  ليبيا، 

عـــدم انــعــقــاد الــجــلــســة هــو »انــســحــاب الــفــريــق 
البرقاوي مجتمعًا من ملتقى الحوار«، بحسب 

منشور على صفحتها في »فيسبوك«. 
 موظفي البعثة األممية 

ّ
وإذ أكدت املصادر أن

ــاع املــــهــــدديــــن بـــاالنـــســـحـــاب  ــنــ ــي إقــ نـــجـــحـــوا فــ
 البعثة »تعمل 

ّ
بالتراجع عن موقفهم، قالت إن

على إعــادة النظر في بعض تفاصيل املقترح 
الــجــدلــي فـــال يــمــكــنــهــا تـــجـــاوزه كــونــه يحظى 
بدعم عدد ال بأس به من األعضاء«. وأشارت 
 املــقــتــرحــات تـــجـــاوز عــددهــا 

ّ
ــادر إلـــى أن املـــصـ

السبعة و»هي محل نظر وصياغة«.
ــل، أكــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتـــصـ ــاق مـ ــيــ ــــي ســ فـ
اإليــطــالــي لــويــجــي دي مــايــو فــي بــيــان، أمــس، 
لتوافق  التوصل  على  بقوة  تشجع  بــالده  أن 
واســع في ليبيا يتيح إجــراء االنتخابات في 

موعدها املقرر.

املتحدث باسم مكتب مستشار األمن القومي 
بيان،  في  أنــدر،  الله  األفغاني مولوي رحمت 
يـــومـــني، وهــــي مهمة  »الــــزيــــارة تــســتــغــرق   

ّ
إن

تشهدها  التي  السائدة  األمنية  للحالة  نظرًا 
أفغانستان«.

ــزال املـــعـــارك مستعرة  يــأتــي ذلـــك بــيــنــمــا ال تــ
بــني الـــقـــوات األمــنــيــة األفــغــانــيــة و»طــالــبــان«. 
األفغانية  الــدفــاع  قالت وزارة  الــســيــاق،  وفــي 
 قوات األمن 

ّ
في بيان لها، أمس الخميس، إن

»قتلت في عملياتها خالل الساعات املاضية 
ــبــــالد 258 عــنــصــرًا  فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الــ
 عــن إصــابــة 142 آخــريــن 

ً
مــن طــالــبــان، فــضــال

بجروح، كما دمرت كميات كبيرة من األسلحة 
 
ّ
كانت بحوزة املسلحني«. وأوضــح البيان أن

ناسفة زرعها املسلحون في مختلف مناطق 
الــبــالد«. مــن جهتها، تحدثت »طــالــبــان« عن 
اســتــســالم 116 مــن عــنــاصــر األمــــن األفــغــانــي 
لها في مديرية تغاب بإقليم كابيسا املجاور 
املتحدث  أورد  مــا  كــابــول، بحسب  للعاصمة 
باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في تغريدة 
لــه عبر »تــويــتــر«. وأضـــاف مجاهد أن »عــددًا 
مـــن عــنــاصــر األمــــن قــتــلــوا وجـــرحـــوا، بعدما 
أصروا على قتال مسلحي الحركة« )لم يذكر 
 
ّ
العدد املحدد للقتلى والجرحى(. وأوضح أن
مسلحي »طالبان« صــادروا كمية كبيرة من 

األسلحة واملتفجرات خالل املعارك.
فــي غــضــون ذلــــك، عــقــدت قــبــائــل إقــلــيــم بكتيا 
فيه  أعلنت  أمـــس،  كــبــيــرًا،  اجتماعًا  الجنوبي 
مساندتها للجيش األفغاني، وطالبت أطراف 
الــحــرب »بــالــركــون إلـــى طــاولــة الـــحـــوار ونبذ 
 أن »مــا يجري في البالد هو 

ً
العنف«، مــؤكــدة

حرب بني األفغان ال مبرر لها«.
وبـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــعـــر الـــــحـــــرب بـــــني »طــــالــــبــــان« 
والـــحـــكـــومـــة األفـــغـــانـــيـــة، قــــال الـــنـــائـــب الــثــانــي 
لـــلـــرئـــيـــس األفــــغــــانــــي ســـــــــروار دانـــــــــش، خـــالل 
ــابــــول، إن  مــشــاركــتــه فـــي حــفــل بــالــعــاصــمــة كــ
»الـــحـــرب الــتــي تــواصــل حــركــة طــالــبــان شنها 
في أفغانستان، محرمة في اإلسالم«. وأضاف 
دانش أنه »بات معروفًا اآلن بوضوح من أين 
تتلقى طالبان الدعم واملكان الذي تعالج فيه 
ــار إلــى أن  جــرحــاهــا«، مــن دون تــوضــيــح. وأشـ
الـــذي وقعته مع  بــاالتــفــاق  تلتزم  »لــم  الحركة 
تنتهج  العنف، وال  لخفض  املتحدة  الواليات 
الرئيسي  وهدفها  السلمي،  السياسي  الــحــل 

هو االستيالء على الحكم باستخدام القوة«. )Getty/تتواصل المعارك بين القوات الحكومية و«طالبان« )ماركوس يام

الحدثمتابعة

مستشار األمن القومي 
األفغاني يناقش التعاون 

األمني في موسكو

سبب الصدام هو 
مقترح يدعو إلى تأجيل 

موعد االنتخابات

مددت الخالفات التي 
تفجرت بين أعضاء 

ملتقى الحوار الليبي أعمال 
هذا الملتقى إلى اليوم، 

الجمعة، بعدما كان مقررًا 
أن يتم البت في القاعدة 

الدستورية لالنتخابات أمس
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  شرق
      غرب

مشاورات لتأليف 
الحكومة الجزائرية 

أجــــرى رئــيــس الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
املــــــعــــــنّي، أيــــمــــن بـــــن عــــبــــد الــــرحــــمــــن، 
أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، مــــــــشــــــــاورات مــع 
قــــــــادة األحـــــــــــزاب وقــــــــوى فـــاعـــلـــة فــي 
املــــجــــتــــمــــع املـــــــدنـــــــي، حــــــــول تــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة الــــــجــــــديــــــدة. وعـــــقـــــد بــن 
ــــاورات مــــع قــــادة  ــــشـ عـــبـــد الـــرحـــمـــن مـ
ــزاب »جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي«  ــ أحـ
و»الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي« 
وحــركــة »الــبــنــاء الــوطــنــي« و»جبهة 
ــة إلـــــــــى كـــتـــلـــة  ــ ــافـــ ــ ــــل«، إضـــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ املـ
املستقلني ومسؤولني في تنظيمات 

نقابية ومدنية.
)العربي الجديد(

اجتماع وصالة من أجل 
لبنان في الفاتيكان

ــيــــس أمـــــس  ــســ ــرنــ ــــى الـــــبـــــابـــــا فــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــخـــمـــيـــس فــــي الـــفـــاتـــيـــكـــان، عــشــرة 
ــاء الــكــنــائــس املـــوجـــودة في  مــن رؤســ
ــأّمــــل حـــول  ــوم تــ ــ لـــبـــنـــان، فــــي إطــــــار يـ
الــوضــع املــقــلــق فــي الــبــالد وللصالة 
ــــالم«.  ــســ ــ ــة الــ ــيــ ــطــ ــن أجـــــــل »عــ ــ ــًا مــ ــعــ مــ
واســـتـــبـــق الـــبـــابـــا الـــلـــقـــاء بــتــغــريــدة 
ــــو الجميع  ــال فــيــهــا »أدعـ ــاء قـ ــعـ األربـ
إلـــى الــصــالة كــي يــنــهــض لــبــنــان من 
ــتـــي يـــمـــر بـــهـــا«.  ــة الـــخـــطـــيـــرة الـ ــ ــ األزمـ
وقـــــال مـــصـــدر مـــن الـــوفـــد الــلــبــنــانــي 
الجديد«:  »العربي  لـ الفاتيكان،  إلــى 
»نعّول كثيرًا على هذا الحدث، ودور 
أجل تخفيف  للتحرك من  الفاتيكان 

وطأة األزمة ومعاناة اللبنانيني«.
)العربي الجديد(

منظمة ترامب تعتبر 
اتهامها »سياسيًا«

دانـــــت مــنــظــمــة الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
ــالـــد تـــرامـــب، فـــي بــيــان  الــســابــق دونـ
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، تـــوجـــيـــه االتـــهـــام 
ملــــديــــرهــــا املـــــالـــــي ألـــــــن وايـــســـلـــبـــرغ 
بــالــتــهــرب الــضــريــبــي، مــعــتــبــرة ذلــك 
»مـــــحـــــاولـــــة لـــــــإلضـــــــرار بـــالـــرئـــيـــس 
ــل أن يــصــدر  ــبـ الــــســــابــــق«، وذلـــــــك قـ
االتــهــام حــتــى. وقـــال متحدث باسم 
عدد  نقله  الــذي  البيان  فــي  املنظمة 
من وسائل اإلعالم األميركية: »هذه 

ليست عدالة، بل سياسة«.
)فرانس برس(

تغيير هوية 
سقطرى

الــهــويــة وال تقبل بغيرها عندما  لــهــذه  وفــقــًا 
يــتــطــلــب األمــــر مـــن الــشــخــص إثـــبـــات هــويــتــه. 
وأشارت املصادر نفسها إلى أن هذه البطاقة 
عليها  االعتماد  يمكن  هوية  تمثل  أصبحت 
ــارات، ويــحــصــل حاملها على  ــ ــارة اإلمــ فــي زيــ
امتيازات. ووفق املصادر السقطرية، وبينها 
البطاقات  فــإن  املحلية،  السلطة  فــي  مــســؤول 

أسعد سليمان

تــمــضــي اإلمـــــــــارات فــــي مــســاعــيــهــا 
لــبــســط نــفــوذهــا وســيــطــرتــهــا على 
الواقعة  اليمنية،  سقطرى  جزيرة 
الــهــنــدي، والــتــي تعتبر أحد  فــي قلب املحيط 
أهم أسباب الصراع بني اإلمــارات والحكومة 
اليمنية. وتركزت الخطوة الجديدة في إصدار 
بـــطـــاقـــة تـــعـــريـــف شــخــصــيــة خـــاصـــة لــســكــان 
يــبــدو العتمادها  مــا  عــلــى  الــجــزيــرة، تمهيدًا 
ما  داخـــل سقطرى،  اليمنية  الهوية  عــن  بـــداًل 
ولــد استياء واسعًا في سقطرى وردود فعل 
بــــدأت تــظــهــر مــنــذ نــحــو 10 أيــــام عــلــى مــواقــع 
ــاعـــي، خـــصـــوصـــًا فــــي ظــل  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل االجـ
املخاوف من مخطط أبوظبي ملحاولة طمس 
تبعية أرخبيل سقطرى للجمهورية اليمنية.

ــــي جـــزيـــرة  ــتــــعــــددة فـ ــادر مــ ــ ــــصـ وأوضـــــحـــــت مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن اإلمــــارات  ســقــطــرى، لـــ
أصــدرت بطاقات تعريف شخصية لعدد من 
الفترة  خــالل  اليمني  األرخبيل  سكان  أهالي 
الجزيرة  سكان  مع  تتعامل  وباتت  املاضية، 

ــــذه تــصــرفــهــا »مـــؤســـســـة خــلــيــفــة لــأعــمــال  هـ
اإلنــســانــيــة« اإلمـــاراتـــيـــة، لــكــنــهــا لـــم تــضــع أي 
إشـــارة أو دلــيــل يشير إلــى املــؤســســة، وحتى 
ــة، تــوزيــعــهــا على  ــبـــدايـ أنـــهـــا حـــصـــرت، فـــي الـ
لــإلمــارات، وتضعها تحت  املقربني واملــوالــني 
الفتة »اإلنسانية«. وأشــارت إلى أنها تتهرب 
حاليًا من االعتراف بأنها تقف وراء إصدارها، 
وتــوزيــعــهــا، على الــرغــم مــن أنــهــا وزعـــت على 
مـــســـؤولـــني وشـــخـــصـــيـــات ال يـــحـــتـــاجـــون أي 
مساعدات، إذ إن لديهم تجارة وأمواال كثيرة.

وُكـــِتـــبـــت الـــبـــطـــاقـــة بــالــلــغــتــني الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
أعلى  وفــي  اليسار.  على  واإلنكليزية  اليمني 
البطاقة من اليمني مكتوب أرخبيل سقطرى، 
صحية  بطاقة  أنها  مسجل  مباشرة  وتحته 
األمـــر على جهة  وتــكــرر  اجتماعية.  وشـــؤون 
الــيــســار، إنــمــا بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، فيما كــان 
يفترض أن يسجل مكان كل ذلك الجمهورية 
الــيــمــنــيــة، الــخــدمــة املــدنــيــة، والــســجــل املــدنــي، 
محافظة أرخبيل سقطرى على غرار بطاقات 
الــهــويــة الــيــمــنــيــة املــعــتــمــدة رســمــيــًا. ووضـــع 
الوسط شعار يظهر  أعلى  في  البطاقة،  على 

فـــيـــه شـــجـــرة »دم األخـــــويـــــن« مــــزروعــــة فـــوق 
جزيرة في البحر، فيما كان يفترض أن يكون 
الشعار املوجود فيها هو التابع للجمهورية 
اليمنية املعروف بالطير اليماني. أما صورة 
الـــشـــخـــص، فــقــد طــبــعــت عــلــى يــمــني الــبــطــاقــة 
تــحــت أرخــبــيــل ســقــطــرى بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، 
فــيــمــا كــتــب رقـــم الــبــطــاقــة، والــــذي يــبــدو الفتًا 
لــلــجــمــيــع، عــلــى يــســار الــبــطــاقــة، وهــــو مــكــون 
تركيبته  وتتطابق  باإلنكليزي  رقمًا   15 مــن 
اإلمـــارات  تصدرها  التي  الهوية  بطاقات  مــع 
ملواطنيها وللمقيمني على أراضيها. وبعيدًا 
عن طريقة كتابة األرقام اليمنية في البطاقات 
انتهاء  تاريخ  عليها  يوجد  فإنه  الشخصية، 

ــايـــو/أيـــار 2023. وكــتــب  مـ فـــي 30  صــالحــيــة، 
في األسفل، في شقيها األيمن واأليسر، اسم 
الشخص باللغتني، وتحتهما جنسيته على 
أيضًا،  باللغتني  اليمن،  ثــم  مــن سقطرى،  أنــه 
وكأن هذه البطاقة أعطتها اإلمارات لزوارها 

أو املقيمني على أراضيها.
»العربي  وأكد املسؤول في السلطة املحلية، لـ
ــة الــتــي  ــيـ ــاراتـ الـــجـــديـــد«، أن »املـــؤســـســـات اإلمـ
وأمنية  عسكرية  أصبحت  اإلنسانية  تــدعــي 
الوطنية  السيادة  تنتهك  وهي  ومخابراتية، 
إلى  اإلنسانية«. وأشــار  األعمال  تحت حجج 
»مؤسسة خليفة«  عمال  أن  يعلم  الجميع  أن 
ــــي »كــلــهــم ضــبــاط  ــاراتـ ــ ــهــــالل األحـــمـــر اإلمـ والــ

ــديـــرون ســقــطــرى،  جــيــش وأمــــن إمـــاراتـــيـــون يـ
ويتجسسون على سكانها، وعلى أي شخص 
يأتي إلى الجزيرة من غير املوالني لهم، وأنهم 
ــا، ثم  ــدروهــ يــقــفــون خــلــف الــبــطــاقــة الــتــي أصــ
فعل  كما  لنشرها،  عليها  بمن حصل  دفــعــوا 
مــديــر املــوانــئ فــي سقطرى املــوالــي لــإلمــارات 
و»املجلس االنتقالي الجنوبي« محمد سالم 
أحــمــد«. ووضـــع املــصــدر هـــذا األمـــر فــي إطــار 
مــحــاولــتــهــم األولـــيـــة لــجــس نــبــض الــنــاس في 
سقطرى خصوصًا، واليمن بشكل عام، حتى 
يتم تعميمها فيما بعد إلزاميًا على كل سكان 
باإلمارات  ومرتبطة  رسمية  لتكون  الجزيرة 
بشكل مــبــاشــر، إذا مــرت هــذه الــخــطــوة مــرور 

الكرام. يشار إلى أنه لم يتم في البطاقة ذكر 
مــكــان إصـــدارهـــا أو الــجــهــة الــتــي قــامــت بهذا 
األمر، إذا كانت الحكومة اليمنية الشرعية أو 
 عن 

ً
اإلمارات أو حتى »مؤسسة خليفة«، فضال

جزيرة سقطرى، مع أن املؤسسات اإلنسانية 
عندما تصدر بطاقة تضع شعارها واسمها 
مع اسم املستفيد. لكن هذه الطريقة اإلماراتية 
تــؤكــد، وفــق كــل مــن تواصلت معهم »العربي 
الجديد«، أنها انتهاك لسيادة اليمن، وأيضًا 
تصعيد إماراتي في سقطرى ضد هوية أهل 
الجزيرة وأرضها.  وقال الناشط االجتماعي 
»العربي الجديد«،  جالل محسن السقطري، لـ
إن »الناس تتخوف من قيام اإلمارات بخطوة 

خصوصًا  الجزيرة،  سكان  غالبية  يحبها  ال 
التعامل  أنها تتجه نحو إجبارهم على عدم 
مــــع الـــهـــويـــة الــيــمــنــيــة، فــــي مـــحـــاولـــة إلكـــمـــال 
أمــر يهدد كل  الجزيرة، وهــو  سيطرتها على 
ــن نـــاضـــلـــوا طـــــوال الــفــتــرة  ــذيـ الــســقــطــريــني، الـ
ــزيــــرة«. وحـــذر  ــا مـــن الــــجــ ــهـ ــراجـ املـــاضـــيـــة إلخـ
للقبول  عليهم  »قـــد تضغط  ــــارات  اإلمـ أن  مــن 
ــا، أو دفــعــهــم ملـــغـــادرة  ــفـــوذهـ اتـــهـــا ونـ بـــإجـــراء
ســقــطــرى، بــعــد أن أصــبــحــت تــتــجــســس على 
كــل سكان الــجــزيــرة، وكــل الــقــادمــني إليها من 

اليمنيني«. 
وقـــال املــوظــف املــدنــي أمــني بــاســم السقطري، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن الـــبـــطـــاقـــة تــحــصــل  ـــ لـ
ــارات،  ــ عــلــى تــرويــج مــن قــبــل املــقــربــني مــن اإلمـ
الـــذيـــن يــقــولــون إنــهــا ســتــكــون مــثــل الــبــطــاقــة 
ــول  الــشــخــصــيــة، وهــــي بــمــثــابــة تــصــريــح دخـ
إلــى اإلمـــارات. وأشــار إلــى أنــه، على الرغم من 
اإلغــــراءات، فــإن الــنــاس فــي سقطرى يدركون 
أن »مـــؤســـســـة خــلــيــفــة لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة« 
والـــهـــالل األحــمــر أصــبــحــا بــمــثــابــة مــقــر أمني 
وعسكري، ويتحكمان بكل شيء في الجزيرة. 
وبرأيه فإنه نظرًا ألن »الناس ترفض التواجد 
اإلماراتي الذي أصبح بمثابة احتالل، يحاول 
اإلمــــاراتــــيــــون الـــيـــوم إغـــــراء أهـــالـــي ســقــطــرى، 
إلقــنــاعــهــم بــالــســفــر إلــــى اإلمــــــــارات، والــقــبــول 

بالتواجد اإلماراتي وإدارة الجزيرة«.
بـــــــدوره، قــــال الـــنـــاشـــط ســـالـــم يـــوســـف عــبــيــد، 
»العربي الجديد«، إن اإلمارات أبلغت بعض  لـ
األشخاص، الذين حصلوا على البطاقة، أنها 
اليمنية،  الشخصية  للبطاقة  بديلة  ستكون 
ــن يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا ســـيـــحـــصـــل عــلــى  ــ وكــــــل مـ
امتيازات في املؤسسات اإلماراتية واملطارات 
ــد أن »الــحــديــث عـــن أنــهــا فقط  واملــــوانــــئ. وأكــ

ألعمال إنسانية وصحية واجتماعية ضحك 
ــذقـــون، ألن قـــيـــادات عــســكــريــة وأمــنــيــة  عــلــى الـ
لــالنــتــقــالــي واإلمـــــــارات ال يحصلون  مــوالــيــة 
عــلــى مـــســـاعـــدات إنـــســـانـــيـــة، لــكــنــهــم حــصــلــوا 
وُيجمع  من مؤسسة خليفة«.   بطاقات  على 
أبــنــاء سقطرى،  ئممن تحدثوا مع  مــن  كثير 
»العربي الــجــديــد«، على أن اإلمـــارات هــي من 
الشخصية  البطاقات  موضوع  نشر  تعمدت 
ــا هــي  ــ ــدر مـ ــ ــقـ ــ ملـــعـــرفـــة ردة فـــعـــل الـــــنـــــاس، وبـ
مــحــاولــة لــجــس نــبــض الـــنـــاس فـــي ســقــطــرى، 
إلـــى اإلمــاراتــيــني، بقدر  ــم بالنسبة  وهـــو األهـ
مـــا هـــي جـــس نــبــض لــلــشــارع الــيــمــنــي بشكل 
عام، حول اإلجراءات التي تتخذها في طريق 
عـــزل جــزيــرة ســقــطــرى عــن بيئتها وهويتها 

وثقافتها اليمنية.
وفي محاولة لسلخها عن األراضــي اليمنية، 
كانت اإلمارات قد اتخذت الكثير من الخطوات 
واإلجــــــــراءات فـــي جـــزيـــرة ســقــطــرى، مـــن بــنــاء 
ــراكـــز  ــكـــرات ومـ ــعـــسـ الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة واملـ
إنشاء   عن 

ً
للمرتزقة، فضال الدولية  التدريب 

ــاالت، وشـــبـــكـــات تــجــســس عــلــى  ــ ــــصـ ــة اتـ ــركـ شـ
سكان الجزيرة. وهي ترفض إبالغ السلطات 
املتصلة  اتها  وإجراء خطواتها  عن  الشرعية 
وتمنع  الــقــومــي،  واألمــــن  اليمنية  بــالــســيــادة 
تنفيذ أي توجيهات أو قــرارات من الحكومة. 
ــارات، مـــن خاللها  ــ ــ ويــجــمــع كــثــر عــلــى أن اإلمـ
ــا ســبــقــهــا مــــن خـــطـــوات  ــ ــــذه ومـ تــحــركــاتــهــا هـ
وإجــــــــــــراءات، بـــالـــتـــزامـــن مــــع حــمــلــة إعــالمــيــة 
الجزيرة عن  دولــيــة، تقترب من فرصة فصل 
اليمن، وضمها إلى أراضيها، طاملا لم تتحرك 
الــســلــطــات الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة بــالــقــوة لــوقــف 
الــذي يرفضه  اإلمـــارات عن تنفيذ مخططها، 

سكان الجزيرة، رغم كل اإلغراءات.

ترفض اإلمارات إبالغ السلطات الشرعية عن خطواتها )فرانس برس(

محاوالتها  من  جديدة  مرحلة  اإلمــارات  بدأت 
سقطرى،  جزيرة  على  كامل  بشكل  للسيطرة 
وتقديم  اليمنية،  الهوية  اســتــهــداف  عبر 
إنسانية،  الفتة  تحت  شخصية،  تعريف  بطاقة 
صادرة عنها، يحصل حاملها على امتيازات في 

اإلمارات، كمقدمة لتعميمها على السكان

قضية

محاولة إماراتية جديدة 
للسيطرة على الجزيرة

تحذير من ضغط 
اإلمارات على األهالي 

للقبول بإجراءاتها

تتولى »مؤسسة 
خليفة لألعمال اإلنسانية« 

صرف البطاقات

أشار مسؤول في السلطة المحلية في جزيرة سقطرى، تحدث مع 
إلى أن أي طرف يمني ال يملك قوائم بأسماء من  الجديد«،  »العربي 
كما  األجانب،  من  األرخبيل  يدخل 
منها  نسخة  أي  تسليم  يتم  ال  أنه 
ــح  وأوض الشرعية.  للحكومة 
اإلمــاراتــيــيــن  أن  نفسه  الــمــصــدر 
تصاريح  ــدرون  ــص ي ــن  ــذي ال ــم  ه
األجانب  لكل  والخروج  الدخول 
سواء  سقطرى،  لجزيرة  الزائرين 
الخبراء  أو  التجار  أو  السياح  من 

والعسكريين وغيرهم.

السلطات اليمنية آخر من يعلم

سد النهضة: السيسي يغازل الصين

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  قالت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ
الــجــديــد«، إن الــخــطــاب الـــذي أدلـــى بــه رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، أمــس 
املئوية  بــالــذكــرى  الــصــني  لتهنئة  الــخــمــيــس، 
له  التخطيط  تــم  الــحــاكــم،  الشيوعي  للحزب 
ــداف تــحــســني الـــعـــالقـــات  ــهـ ــتـ عـــلـــى ســبــيــل اسـ

الــثــنــائــيــة بــــني الـــبـــلـــديـــن، بـــمـــا يــســمــح بــعــدم 
وقوف بكني في طريق انعقاد جلسة مجلس 
األمن املرجوة من القاهرة والخرطوم للنظر 
بالنزاع حول سد النهضة اإلثيوبي. واألهم 
من ذلك، تشكيل عامل ضغط أكبر على أديس 
الضرر بمصر خالل  إلحاق  أبابا ملنعها من 
عملية امللء الثاني وما سيليها من إجراءات 

خاصة بامللء والتشغيل.
ففي بادرة نادرة، أفرد السيسي أمس خطابًا 
متلفزًا بلغت مدته نحو خمس دقائق لتهنئة 
الــصــني بــذكــرى تــأســيــس الــحــزب الشيوعي، 
العظيم  الــعــمــالق  »الــصــرح  بـــ وصــفــه خاللها 
قــصــة نجاح  بـــالده بحكمة مثلت  قـــاد  الـــذي 
يــســعــى كــثــيــرون إلـــى دراســتــهــا واالســتــفــادة 
ــــح أنـــه يــســعــى لــتــوســيــع آفـــاق  مــنــهــا«. وأوضـ
البلدين، موجهًا الشكر للصني  التعاون بني 
قـــدرات مصر في  لــرفــع  الكبير  »عــلــى دعمها 

مواجهة جائحة فيروس كورونا«.
»العربي  لـ تحدثت  التي  املصادر  وأوضحت 
الــبــلــديــن بشكل  الـــتـــقـــارب بـــني   

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

مــلــحــوظ فـــي عــهــد الــســيــســي، والـــدعـــم الـــذي 
مقابل  ملــصــر  مختلفة  بــصــور  بــكــني  منحته 
مـــنـــح مــــزايــــا ملــســتــثــمــريــهــا فــــي مـــشـــروعـــات 
العاصمة  في  رأسها  على  مختلفة  حكومية 

ــودة مــيــاه الــنــيــل ذاتـــهـــا، مـــن خـــالل جلب  جــ
منظومات جــديــدة للتعامل مــع أشــكــال من 
الــتــلــوث املــتــوقــع دخــولــهــا عــلــى مــيــاه النيل 
جراء تغّيرات عدة ستحدث على منظومتي 
السد،  بسبب  والــســودانــيــة  اإلثيوبية  الـــري 
بـــمـــا ســـيـــغـــّيـــر الـــطـــبـــيـــعـــة الـــبـــيـــئـــيـــة لــلــمــيــاه 
الـــواصـــلـــة إلــــى بــحــيــرة نــاصــر املـــصـــريـــة. إذ 
 التقارير الفنية ال تتحدث 

ّ
تؤكد املصادر أن

فــقــط عـــن خــــروج آالف األفـــدنـــة مـــن الــرقــعــة 
مــراحــل، وربما يبدأ ذلــك في  الزراعية على 
املالي  اإلنفاق  املقبل، ولكن أيضًا عن  العام 
االستعداد  مصر  على  يجب  الــذي  الضخم 
ــه لـــعـــالج نـــتـــائـــج الـــتـــطـــور الــــــذي ســيــطــرأ  لــ
عــلــى اســتــخــدام املـــيـــاه لـــأغـــراض الــزراعــيــة 
إثيوبيا  والصناعية والتنموية في كل من 
للمبيدات  مكثف  استخدام  مــن  والــســودان، 
وزيادة كميات الصرف الصناعي والزراعي 

في حوض النيل.
التعامل  وهناك مشروعات تدخل في حزمة 
مع آثار سد النهضة، تعتبر ضخمة بالنسبة 
الحالية،  املصرية  املياه  منظومة  ملشروعات 
وتـــســـعـــى الـــقـــاهـــرة لـــالســـتـــفـــادة مــــن خـــبـــرات 
التعامل معها في دول كالصني، خاصة في 
املتقدمة  كــــاألدوات  متقدمة  علمية  مــجــاالت 
استخدام  وإعــــادة  املــائــيــة،  البصمة  لحساب 
مــيــاه الــصــرف الـــزراعـــي بــطــرق غــيــر مــعــتــادة 
في الشرق األوسط، وتحسني البيئة النهرية 
املائية.  املسطحات  من  العام  الهدر  وخفض 
ــذه فــرصــة مــواتــيــة لــزيــادة  وتــــرى بــكــني أن هـ
تـــأثـــيـــرهـــا االقــــتــــصــــادي وتـــعـــمـــيـــق مــســتــوى 
التعاون مع جميع الدول الرئيسية بحوض 

النيل.
الصينيني  املــســؤولــني   

ّ
أن املـــصـــادر  وكــشــفــت 

أبلغوا في الساعات األخيرة أطرافًا مختلفة 
ــاء دائـــمـــني  داخــــــل مــجــلــس األمـــــــن، مــــن أعــــضــ
وحــالــيــني، بــأنــهــم عــلــى اســتــعــداد لــالنــخــراط 
فــي وســاطــة حركية لحل أزمــة ســد النهضة، 
فــي مجلس األمــن على  على أال يتم تداولها 
اإلطــالق، األمــر الــذي أصــاب الجانب املصري 
باإلحباط والغضب. وفي انعكاس للخالفات 
ــــن حــــول الــقــضــيــة، لم  الــقــائــمــة بــمــجــلــس األمـ
يعلن املجلس حتى مساء أمس الخميس، عن 
جدول أعماله لهذا الشهر، ومن املتوقع إعالن 
ممثل فــرنــســا، رئــيــس املــجــلــس لــهــذا الشهر، 
عنه خــالل ســاعــات. وتــأمــل مصر والــســودان 
ــادي لشهر  ــعـ ــال الـ ــمـ أن يــتــضــمــن جــــدول األعـ
أكثر  أو  جلسة  تطرق  الحالي،  يوليو/تموز 
الدخول  قبل  األول،  األســبــوع  للقضية خــالل 
في األوقات الحاسمة قبل إتمام امللء الثاني 

املتوقع في 22 يوليو الحالي.
وفي سياق املتابعة الفنية لأزمة بالتوازي 

اإلداريــــــــة الـــجـــديـــدة، والـــتـــعـــاون األمـــنـــي في 
املسلمني  الطالب  لترحيل  املاضية  السنوات 
ــــور مــــن مــــصــــر، ومــــواجــــهــــة مــــا تــصــفــه  ــغـ ــ اإليـ
»الـــتـــطـــرف اإلســــالمــــي«، لـــم يكن  الـــدولـــتـــان بــــ
كافيًا لتغيير موقف الصني من سد النهضة، 
إذ ما زالت تعرقل إلى حد كبير دعوة مجلس 

األمن إلى االنعقاد لدراسة القضية.
ال  القضية  فــي  الصينية  املــســاعــدة   

ّ
أن كــمــا 

تقتصر على املــوقــف فــي مجلس األمـــن، بل 
تتعلق أيضًا باإلسراع في تنفيذ التعهدات 
الــســابــقــة، بــتــقــديــم مــســاعــدات كــبــيــرة ملصر 
ــلــــى مــــنــــع وقــــــــوع األضــــــــرار  ملـــســـاعـــدتـــهـــا عــ
املــتــوقــعــة بــمــا لــهــا مـــن خـــبـــرات طــويــلــة في 
التعامل مع قضايا األنهار، وذلك عبر دعم 
جهود مصر في معالجة املياه ورفع كفاءة 
تــحــلــيــتــهــا وإعــــــادة اســتــخــدامــهــا وتــحــســني 

مصادر  كشفت  الدبلوماسية،  الجهود  مــع 
فنية مصرية عــن حــدوث زيـــادة جــديــدة في 
حجم أعمال التعلية الوسطى لسد النهضة 
فــــوق سطح  مـــتـــرًا  و577   575 بـــني  ــتــــراوح  تــ
ــاع  ــفـ ــــوع، مــــع ارتـ ــبـ ــ ــذا األسـ ــ ــــالل هـ الـــبـــحـــر، خـ
فــي مــنــســوب بــحــيــرة الــســد إلـــى حــوالــي 4.5 
مليارات متر مكعب من املياه، وهو ما يقل 
بنحو 500 ماليني متر مكعب عما كان عليه 
منسوبها في أغسطس/آب املاضي بنهاية 
 املــلء 

ّ
فــتــرة املـــلء األول. وذكــــرت املــصــادر أن

حتى اآلن يسير بصورة »عادلة«، إذ ما زالت 
إثيوبيا تسمح بخروج املياه من السد إلى 
حوض النيل األزرق لتصل إلى بحيرة سد 
الروصيرص في السودان، مع عدم رصد أي 
مؤشرات سلبية لبدء امللء على أول السدود 
أخــرى بعده حتى  أي ســدود  أو  السودانية 

السد العالي املصري، حتى اآلن.
 الــســيــنــاريــو األســـوأ 

ّ
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن

حــالــيــًا، هــو أن تــرفــع إثــيــوبــيــا بــســرعــة معدل 
اإلنـــجـــاز فــي الــتــعــلــيــة الــوســطــى وتــتــجــه إلــى 
لزيادة معدالت  السد  املياه من  غلق فتحتي 
التخزين مع زيــادة معدالت سقوط األمطار، 
لتعويض ما فات من موسم الفيضان، أخذًا 
في االعتبار التباطؤ الذي كان يسود األعمال 
فـــي إبــريــل/نــيــســان ومـــايـــو/أيـــار املــاضــيــني. 
 
ّ
ــارت املـــصـــادر فــي هـــذه الــنــقــطــة، إلـــى أن ــ وأشـ
زالــت ال تسمح إلثيوبيا  الحالية ما  التعلية 
الثاني كما كانت تريد، بحجز  املــلء  بإنجاز 
10 مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب تــقــريــبــًا مـــن املــيــاه، 
ــلء األول،  ــ ــم تــخــزيــنــه فـــي املـ ــا تـ أي ضــعــف مـ
كان  مليارات متر مكعب مما   3 وأقــل بنحو 
اإلثيوبيون يطمحون له في امللء الثاني، لكنه 
التجريبية  األولــى  املرحلة  بالتأكيد سيكفي 
لتوليد الكهرباء واملقررة في األسبوع الرابع 

من أغسطس/آب املقبل.
ــانــــت إثـــيـــوبـــيـــا قـــالـــت فــــي تـــقـــريـــر حــديــث  وكــ
رفعته ملجلس األمن، إن امللء الثاني لن تزيد 
املــائــة مــن متوسط تدفق  نسبته عــن 22 فــي 
استفادة  إمكانية  يعني  مما  األزرق،  النيل 
الـــســـودان ومــصــر مــن الــنــســبــة الــبــاقــيــة كلها 
 هذه الكمية 

ّ
خالل املوسم الحالي. وذكرت أن

حرمان 
ُ
في األســاس كانت مصر والسودان ت

من االستفادة من ضعفيها على األقل بسبب 
ــتـــخـــزيـــن فــــي الــــســــودان  ــات الـ ــانــ ــكــ ضـــعـــف إمــ
في  التغّير  أن معدل  إلــى  باإلضافة  تحديدًا، 
التدفق السنوي كان متوسطه في العشرين 
ســنــة األخـــيـــرة 8 مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب، مما 
يعني احتمالية فقدانها من األســاس. وذكر 
الــتــقــريــر أن املــــلء الــثــانــي لــلــســد يــهــدف فقط 
من  اثــنــني  ملــولــديــن  التجريبي  التشغيل  إلــى 

مولدات الطاقة التي تم تزويد السد بها. قال السيسي إنه يسعى لتوسيع آفاق التعاون بين مصر والصين )محمد عبد الغني/فرانس برس(

تعرقل الصين 
انعقاد جلسة لمجلس 

األمن حول السد

استغل الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي 

الذكرى المئوية لتأسيس 
الحزب الشيوعي الصيني 
لمغازلة بكين، في إطار 

مساٍع مصرية الستقطاب 
دعمها بشأن أزمة سد 
النهضة، بينما تمضي 

إثيوبيا بالملء الثاني للسد

تقرير

Friday 2 July 2021 Friday 2 July 2021
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سياسة

عودة الحرارة عن طريق مطار كابول

تحسن حذر في العالقات األميركية التركية

فتحت قمة بروكسل 
طريقًا للتواصل بين أنقرة 

وواشنطن

بشير البكر

ــيـــس  الــــقــــمــــة الــــتــــي جـــمـــعـــت الـــرئـ
األمــيــركــي جــو بــايــدن مــع نظيره 
التركي رجب طيب أردوغــان، في 
14 يــونــيــو/حــزيــران املـــاضـــي، عــلــى هامش 
قــمــة حــلــف شــمــال األطــلــســي فـــي بــروكــســل، 
حيث  مــن  سبقتها  الــتــي  التوقعات  خالفت 
لتعاون  طريقًا  وفتحت  والنتائج،  األجـــواء 
جــديــد، بعد الجمود والــتــرقــب الــحــذر الــذي 
ساد في األشهر األخيرة بعد رحيل اإلدارة 

األميركية السابقة.
وبـــــدأت أنـــقـــرة بــاســتــقــبــال وفــــود أمــيــركــيــة، 
سياسية وأمنية وعسكرية، بعضها لشأن 
ثنائي، وآخر يتعلق بالتطورات في سورية. 
وكــــان آخــرهــا وفـــد عــســكــري أمــيــركــي رفيع 
املــســتــوى زار الــعــاصــمــة الــتــركــيــة قــبــل نحو 
أسبوع، وبحث في مسألة وضع الترتيبات 
الــنــهــائــيــة لــعــمــلــيــة تــأمــني مــطــار الــعــاصــمــة 
األفغانية كابول. وتقضي الخطة املطروحة 
بأن تتولى املهمة في صورة رئيسية قوات 
تركية، تساندها قوات باكستانية ومجرية. 
لــكــن قــيــادة املــهــمــة وتــنــفــيــذهــا عــلــى األرض 
مختلفة،  ألســبــاب  بتركيا  منوطة  ستكون 
ــات الــــخــــاصــــة الــــتــــي تـــربـــط  ــ ــــالقـ ــعـ ــ ــا الـ ــهـ ــنـ مـ
أنــقــرة بــأطــراف الــنــزاع األفــغــانــي، الحكومة، 
وحـــركـــة »طـــالـــبـــان«، واألحــــــزاب الــســيــاســيــة 

والتشكيالت القبلية.
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــني  ــالقــ ــعــ وكــــانــــت أجــــــــواء الــ
واشنطن وأنقرة غير صافية لحظة وصول 
بــايــدن إلــى البيت األبــيــض. ويــعــود السبب 
في ذلك إلى تراكمات قديمة تعود إلى فترة 
الرئيس األســبــق بـــاراك أوبــامــا، والــتــي كان 
بايدن يتولى فيها موقع نائب الرئيس. ومن 
بني القضايا التي أثارت ردة فعل في أنقرة 
وصـــف بـــايـــدن، خـــالل حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة، 
»املــســتــبــد«، وإعـــالنـــه عن  أردوغــــــان عــلــنــًا بـــ
مسار أكثر صرامة حياله. أما أردوغان فقد 

الرئاسية.
ــا يــجــري حــالــيــًا مــن لـــقـــاءات واتــصــاالت  ومـ
ثنائية بعد قمة بايدن أردوغــان هو وضع 
قــواعــد جـــديـــدة، والــبــدايــة مــن الــتــعــاون في 
أفغانستان،  مــن  االنــســحــاب  ترتيب  مسألة 
ــاســـي مــنــه في  والـــــذي يــكــتــمــل الــقــســط األسـ
مــا هو  املــقــبــل. وحــســب  11 سبتمبر/أيلول 
القوات  على  املطروحة  املهمة  فإن  معروف، 
التركية ليست جديدة عليها، فهي موجودة 
 من ضمن قوات حلف شمال األطلسي 

ً
أصال

في أفغانستان، وتعدادها هو 500 جندي، 
تــدريــب  عــلــى  كــانــت تقتصر  ولــكــن مهامها 
وتـــجـــهـــيـــز الــــــكــــــوادر الـــحـــكـــومـــيـــة، وحـــركـــة 
ــم تــعــتــرض  ــبـــان« عــلــى عــلــم بـــذلـــك، ولــ ــالـ »طـ
عــلــيــه كــمــا حــصــل اآلن مـــع املــهــمــة املــرتــقــبــة 

الرغم  وعلى  الــدولــي.  كابول  مطار  لحماية 
مــن قــول كبير مــفــاوضــي »طــالــبــان« سهيل 
قـــوة أجنبية  شــاهــني، أخـــيـــرًا، »ال نــريــد أي 
بما في ذلك تركيا«، إال أنه من املستبعد أن 
تــقــوم الــحــركــة بــأعــمــال عــدائــيــة ضــد الــقــوات 
التركية، بسبب العالقات الجيدة التي تربط 
بينهما، إذ سبق لتركيا أن لعبت دورًا في 
املــفــاوضــات األفــغــانــيــة فــي الـــدوحـــة، ودعــت 
إلـــى تنظيم مــؤتــمــر فــي إســطــنــبــول بــني 24 
الحكومة  بني  املاضي  مايو/أيار  و4  إبريل 
وممثلي حــركــة »طــالــبــان« وبــقــيــة األطـــراف 
تركيا  قبل  مــن  مشترك  بتنظيم  األفغانية، 
وقطر واألمــم املتحدة، وذلــك بهدف تسريع 
وإتمام املفاوضات املستمرة بني األفغانيني 
فـــي الـــدوحـــة، فـــي ســبــيــل الــتــوصــل إلـــى حل 
دائم في أفغانستان، واالتفاق على خريطة 
طـــريـــق مـــن أجــــل الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، ووقـــف 
الــنــار. ورأى زعيم الحزب اإلسالمي  إطــالق 
قــلــب الـــديـــن حــكــمــتــيــار، وقــتــهــا، أن »تــركــيــا 
السالم  مباحثات  الستضافة  دولـــة  أنــســب 
األفــغــانــيــة، ألنــهــا تلتزم الــحــيــاد، وال عالقة 
لــهــا بـــاألحـــداث الــجــاريــة فــي أفــغــانــســتــان«. 
وكــشــف أن الـــواليـــات املــتــحــدة كــانــت ترغب 

فــي نــقــل مــفــاوضــات الــســالم األفــغــانــيــة من 
الدوحة إلــى إحــدى الــدول األوروبــيــة، إال أن 
 في 

ً
أداء تركيا دورًا فاعال بــالده في  قناعة 

لهذا  املباحثات، وإصرارها على اختيارها 
السبب، أدى إلى إقرار عقدها في إسطنبول.

وفــي وقــت كــانــت تــجــري فيه االســتــعــدادات 
في إسطنبول لعقد املؤتمر، أعلن املتحدث 
املتحدة ستيفان  لأمم  الــعــام  األمــني  باسم 
لكن مصادر  املؤتمر،  تأجيل  دوجاريك عن 
مطلعة أفادت بأن شروط »طالبان« أفشلت 
عقد املؤتمر، إذ إنها تحفظت على مشاركة 
زعـــمـــاء األحـــــزاب األفــغــانــيــة والــشــخــصــيــات 
الـــتـــي سيتم  املـــلـــفـــات،  تـــكـــون  الــــوازنــــة، وأن 
املؤتمر، واضحة، مثل تشكيل  تناولها في 
حكومة مؤقتة، وانسحاب القوات األجنبية، 
ــــى شــخــصــيــة تــحــظــى  وتــســلــيــم الــســلــطــة إلـ

بقبول الجميع.
عدم الرضا على الدور التركي ال يقتصر على 
»طـــالـــبـــان«، بـــل إنـــه يــنــســحــب عــلــى الــحــكــومــة 
األفغانية. وهذا ما عكسته صحيفة »إصالح« 
األفغانية، التي علقت في افتتاحية لها أخيرًا، 
بالقول: »سوف يثير نقل مسؤولية أمن مطار 
كــابــول إلـــى الـــقـــوات الــتــركــيــة فعليًا الــشــكــوك 
وغــيــاب اليقني بــشــأن قـــدرات الــقــوات األمنية 
ــارًا  والــدفــاعــيــة األفــغــانــيــة، وســــوف يــخــلــف آثـ
وثقتها  الــقــوات  هــذه  معنويات  على  سلبية 
بنفسها. قد يخلق قرار كهذا مناخا من انعدام 
الـــثـــقـــة بــــني حـــكـــومـــة أفـــغـــانـــســـتـــان وشــعــبــهــا، 
ويـــشـــوه صــــورة الــحــكــومــة ومــكــانــتــهــا«. ومــا 
املحتمل  السيناريو  أحــد هو  ال يتحدث عنه 
ــلـــســـي«، تــبــعــًا لــلــتــقــدم  بــعــد االنـــســـحـــاب »األطـ
ــبــــان« ضــــد قــــوات  ــالــ الــــــذي تــــحــــرزه قــــــوات »طــ
»وول  صحيفة  ونــشــرت  األفغانية.  الحكومة 
أيــام، تقريرًا منسوبًا  ستريت جورنال«، منذ 
األميركية توقعت فيه سقوط  املخابرات  إلى 
الــحــكــم بــيــد »طـــالـــبـــان« بــعــد ســتــة أشــهــر من 

انسحاب »األطلسي«.
ورغـــم عــدم حسم مسألة أمــن مــطــار كابول 
تــولــي دور تــركــيــا  فــــإن أمــيــركــا  حــتــى اآلن، 
فـــي أفــغــانــســتــان أهــمــيــة اســتــثــنــائــيــة. وعـــدا 
ــراف الـــنـــزاع  ــ عـــن عــالقــاتــهــا الـــجـــيـــدة مـــع أطــ
األفـــغـــانـــي، فــهــي تــمــتــلــك ثــانــي أكــبــر جيش 
ــلـــســـي، بعد  مـــشـــارك فـــي حــلــف شـــمـــال األطـ
الـــجـــيـــش األمــــيــــركــــي، وتـــعـــتـــبـــر مــــن حــلــفــاء 
ــي املــنــطــقــة.  ــدة املـــهـــمـــني فــ ــحـ ــتـ الـــــواليـــــات املـ
لــكــن مــلــفــات، مــثــل منظومة صــواريــخ »إس 
حول  والخالفات  للطائرات،  املضادة   »400
األكراد واألرمن والتوترات في شرق البحر 
األبيض املتوسط، تنتظر عودة الحرارة إلى 

العالقات بني البلدين.

تتحسن العالقات 
األميركية التركية بحذر من 
بوابة تأمين مطار كابول. 

لكنها مهمة حساسة 
بالنسبة ألنقرة، إذ تعترض 

الحكومة األفغانية 
و»طالبان« عليها

تتواجد القوات التركية في أفغانستان ضمن »األطلسي« )هارون صاوون/األناضول(

قال عن بايدن إن »يديه ملطختان بالدماء«، 
عــلــى خلفية الـــصـــراع فــي الــشــرق األوســــط. 
ويواجه كل من الرئيسني معارضة داخلية 
والتي  املمتدة،  املواجهة  نحو  تدفعه  قوية 
لتركيا بني  املــنــاهــضــة  املــشــاعــر  فــي  تتمثل 
الكونغرس،  فــي  التقدميني  الديمقراطيني 
واملــشــاعــر املــنــاهــضــة ألمــيــركــا بـــني ناخبي 
أردوغـــــان، والــتــي يــعــود أحـــد أســبــابــهــا إلــى 
القضية األرمنية التي توقف أمامها بايدن 

خالل حملته االنتخابية.
كان الجفاء والبرودة في العالقات الثنائية 
مــهــيــمــنــني قـــبـــل قـــمـــة الـــرئـــيـــســـني، وإحـــــدى 
الــعــالمــات الــواضــحــة على ذلــك أن االتــصــال 
إبريل/نيسان، أي بعد  بينهما تأخر حتى 
ثالثة أشهر من تولي بايدن مهامه. ووسط 
هذه التوترات كانت تركيا تستعد لسنوات 
صعبة مع اإلدارة الجديدة، في ظل تقديرات 
أن تتطور أكثر الخالفات التي تم ترحيلها 
مــن عــهــود ســابــقــة. ومــا يساهم فــي ذلــك أن 
طــبــيــعــة الـــعـــالقـــات تــخــتــلــف بـــني أردوغــــــان 
والرئيس األميركي السابق دونالد ترامب، 
ــدن. فـــفـــي وقـــت  ــ ــايـ ــ عــنــهــا بــــني أردوغـــــــــان وبـ
الخالفات بطرق مباشرة بني  تعالج  كانت 
ترامب وأردوغان، فإنها معقدة ومركبة بني 
أردوغــان وبايدن. وكانت التقديرات ترجح 
بــايــدن سيبدأ عــهــده بفتح حــرب علنية  أن 
مع الرئيس التركي، وغذى من ذلك السلوك 

البارد من طرف اإلدارة الجديدة.
ـــــض االتــــــــــصــــــــــاالت  ــعــ ــ ورغــــــــــــــــم حــــــــصــــــــول بـــ
الــبــروتــوكــولــيــة، فــــإن الــغــمــوض بــقــي سيد 
املـــوقـــف، حــتــى عــقــدت قــمــة بــروكــســل، الــتــي 
ــوك وفــــتــــحــــت طـــريـــقـــًا  ــكــ ــشــ بــــــــددت غــــيــــوم الــ
لــلــتــواصــل بــني أنــقــرة وواشــنــطــن، وأتــاحــت 
املــجــال أمـــام ورش عــمــل مــشــتــركــة الختبار 
ــكـــن تــحــديــد  ــمـ ــلــــفــــات واحــــــــدًا واحــــــــــدًا. ويـ املــ
ــا بـــالـــتـــرتـــيـــب: األطـــلـــســـي،  ــيـــركـ ــات أمـ ــ ــويـ ــ أولـ
ــل، بــيــنــمــا  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــا، وإيـــــــــــــران، وإســ ــ ــ ــيـ ــ ــ وروسـ
أولـــويـــات أنـــقـــرة: املــســألــة الـــكـــرديـــة، واملــلــف 
ــلـــســـي، وإيــــــران.  ــا، واألطـ ــيــ ــســــوري، وروســ الــ
وشكلت مسألة شراء أنقرة نظام صواريخ 
»إس 400« في 2019 العقدة األساسية التي 
العسكري  الــتــعــاون  اتــفــاقــات  جمدت بعض 
لتفعيل  اشــتــرطــت واشــنــطــن،  إذ  الــثــنــائــي، 
االتــفــاقــات الــعــســكــريــة، إلــغــاء الــصــفــقــة، في 
حــني تمسكت أنــقــرة بــهــا. وعــنــدمــا حصلت 
عــلــى الـــنـــظـــام الـــصـــاروخـــي قــبــل عـــامـــني لم 
معاوية  شــعــرة  تقطع  ال  كــي  بتفعيله،  تقم 
مــــع واشـــنـــطـــن، وأجـــــــرت عــلــيــه اخـــتـــبـــارات، 
فــي  املــــاضــــي،  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فــــي 
باالنتخابات  منشغلة  أمــيــركــا  كــانــت  وقــت 
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