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سفير بريطانيا في 
إسرائيل: أدلة قاطعة 

على مسؤولية إيران

كشف جهانغيري عن 
استهداف 12 ناقلة نفط 

إيرانية

للحديث تتمة...

حلفاء إسرائيل 
يكثفون الضغوط 

على إيران

حسن روحاني... نهاية عـهد رئيس مغضوب عليه

تتفاعل قضية استهداف ناقلة نفط األسبوع الماضي، مع محاولة إسرائيل استغالل 
الهجوم لفرض ضغوط سياسية كبيرة على إيران، من دون استبعاد إقدامها على 
مغامرة  أي  مواجهة  من  تحّذر  طهران  فيه  كانت  وقت  في  أيضًا،  عسكري  رد 

محتملة ضد مصالحها بتصرف سريع وقاس وجاد

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
طهران ـ العربي الجديد

تــســتــعــر املــــواجــــهــــة بــــن إســـرائـــيـــل 
وحلفائها من جهة، وبن إيران من 
جهة أخرى، على خلفية استهداف 
فــي بحر  املــاضــي  الخميس  يــوم  ناقلة نفط 
للملياردير  مملوكة  شركة  لها 

ّ
تشغ عــمــان، 

اإلســرائــيــلــي إيـــال عــوفــر، مــا أدى إلـــى مقتل 
اثـــنـــن مـــن طــاقــمــهــا، بــريــطــانــي ورومــــانــــي، 
لتوّجه تل أبيب وواشنطن ولندن اتهامات 
مقابل  الهجوم،  وراء  بالوقوف  طــهــران  إلــى 
ــوم،  ــجــ ــهــ ــي الــ ــ ــرة ضــــلــــوعــــهــــا فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــفــــي األخـ نــ
»رّد ســريــع وقـــاس وجـــاد على  وتــوعــدهــا بـــــ
بــدأت  وفيما  ضــدهــا.  محتملة«  مغامرة  أي 
إسرائيل أمس اإلثنن تحركها الدبلوماسي 
ــي ســــيــــاق تـــوظـــيـــف اســــتــــهــــداف الـــنـــاقـــلـــة  ــ فـ
لــتــســجــيــل نـــقـــاط فـــي مــعــركــتــهــا الــعــســكــريــة 
والدبلوماسية ضد إيــران، عبر تقديم طلب 
إلى مجلس األمن الدولي لعقد جلسة خاصة 
التقديرات  فــإن  السفينة،  اســتــهــداف  لبحث 
أيضًا  أبيب  أن تقدم تل  اإلسرائيلية تتوقع 

على رد عسكري ضد طهران.
ــت إســرائــيــل 

ّ
وفـــي جــديــد املــلــف، وبــعــدمــا شــن

ــيـــة الـــخـــمـــيـــس املــــاضــــي  ــلـ ــنــــذ وقــــــــوع الـــعـــمـ مــ
ونشاطاتها  ــران  إيــ ضــد  دبــلــومــاســيــة  حملة 
املختلفة في الخليج واإلقليم، ذكرت صحيفة 
ــبــــاح أمـــــــس، أن  ــعــــوت أحــــــرونــــــوت« صــ ــديــ »يــ
السفير اإلسرائيلي في األمم املتحدة جلعاد 
إلـــى  تـــقـــديـــم طـــلـــب  ــــس  أمـ ــنـــوي  يـ ــان  ــ كـ أردان، 
مــجــلــس األمـــــن لــعــقــد جــلــســة خـــاصـــة لبحث 
اســـتـــهـــداف الــســفــيــنــة ومــــا تــســمــيــه إســرائــيــل 
وكــان رئيس  العاملية.  املالحة  بتهديد حركة 
حكومة االحتالل نفتالي بينت قد أعلن األحد 
خــــالل جــلــســة لــلــحــكــومــة أن إســـرائـــيـــل تملك 
فــي استهداف  إيـــران  تــديــن  أدلـــة استخبارية 
الــســفــيــنــة املــــذكــــورة، مــشــيــرًا إلـــى أنــهــا نقلت 
هـــذه املــعــلــومــات لــكــل مـــن الـــواليـــات املــتــحــدة 
تشكيل  إلــى  أجمع  العالم  ودعــا  وبريطانيا. 

سور منيع سياسيًا وأمنيًا ضد إيران، مؤكدًا 
أن إسرائيل تواصل حوارها مع الحلفاء في 

العالم لتحديد الخطوات املقبلة ضد إيران.
من جهته، رأى املحلل العسكري في صحيفة 
»هـــآرتـــس«، عــامــوس هــرئــيــل، أن الخطوات 
ــذهــا إســرائــيــل »ال 

ّ
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي تــنــف

إيــــران. وفي  تعني إهــمــال رد عسكري ضــد 
أن ترد  املاضي، كانت تمضي أسابيع قبل 
ــيـــة ضــدهــا.  ــيـــل عــلــى خـــطـــوات إيـــرانـ إســـرائـ
وباإلمكان الترجيح أنه في هذه املرة أيضًا 
ســتــكــون هـــنـــاك أنــشــطــة فـــي كـــال الــقــنــاتــن، 
ــيـــة والــــعــــســــكــــريــــة«. مـــــن جــهــتــهــا  ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ذكـــرت إذاعـــة »كـــان«، أن الــقــيــادة السياسية 
وتوقيت  شكل  حــيــال  مــتــرددة  اإلسرائيلية 
ــلـــة، والــــســــؤال  الــــــرد عـــلـــى اســـتـــهـــداف الـــنـــاقـ
اع القرار هو إذا كانت ردة 

ّ
املركزي أمام صن

في  ضـــررًا  ستلحق  حاليًا  إسرائيلية  فعل 
محاولة استغالل الهجوم ملصلحة ممارسة 
ــا زالـــت  ــران. ومــ ــ ــ ضـــغـــوط ســيــاســيــة عــلــى إيـ
املــداوالت حول ذلك مستمرة، ولذلك تعتزم 
بمعلومات  املــنــطــقــة  دول  إشــــراك  إســرائــيــل 
ــن أجــــــل زيـــــــــادة الـــتـــنـــديـــد  ــ ــبــــاريــــة، مـ ــتــــخــ اســ
بإيران، بما في ذلك أنشطة دبلوماسية في 

مؤسسات دولية، وفق »كان«.
البريطاني  السفير  نائب  أعلن  املقابل،  في 
فـــي إســـرائـــيـــل، مـــــارك بــــــاور، أن فـــي حـــوزة 
بــريــطــانــيــا أدلــــة قــاطــعــة عــلــى أن إيــــران هي 
املسؤولة عن الهجوم، وأن فريقًا بريطانيًا 
سيصل إلى املنطقة من أجل إجراء تحقيق 
شـــامـــل، لــكــنــه لــفــت إلــــى أن عــلــى إســرائــيــل 
»إجـــــراء حــســابــاتــهــا« فــي مــا يتعلق بــالــرد 
الناقلة. وقــال إلذاعــة »كان«  على استهداف 
اإلسرائيلية أمس، »دققنا في األدلة بصورة 
حــذرة. وهــذا خرق واضــح للقانون الدولي. 
ونعمل مــع شــركــاء دولــيــن بشأن ردة فعل 
مالئمة، بما في ذلك في املؤسسات الدولية، 
وندعو اإليرانين إلى التوقف عن األنشطة 
التي تسبب انعدام االستقرار«. وتطرق إلى 
نفي إيران استهدافها الناقلة، وقال »إذا لم 

طهران ــ صابر غل عنبري

من  الثالثاء،  اليوم  اإليرانية،  الرئاسة  تنتقل 
ــتـــدل« حــســن روحـــانـــي إلــــى »املــحــافــظ«  »املـــعـ
ــة املـــرشـــد  ــادقــ إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي بـــعـــد مــــصــ
اإليـــرانـــي األعــلــى عــلــي خــامــنــئــي، الــيــوم، على 
املنتخب  للرئيس  الجمهورية«  »حكم رئاسة 
بعد  رسميًا  أعماله  مباشرة  مــن  يــومــن  قبل 
أدائـــــه الــيــمــن الــدســتــوريــة الــخــمــيــس املــقــبــل. 
ويــــرافــــق روحــــانــــي الــخــمــيــس بـــعـــد املـــراســـم 
رئــيــســي إلـــى قــصــر الــرئــاســة فـــي »بــاســتــور« 
لــتــســلــيــمــه الــســلــطــة، لــتــنــتــهــي بـــذلـــك رئــاســتــه 
املستمرة منذ ثماني سنوات منذ عام 2013 
ــغــــادرة روحـــانـــي  فـــي دورتــــــن مــتــتــالــيــتــن. مــ
الرئاسة تتجاوز انتهاء والية رئيس فحسب، 
إذ تشكل عمليًا انتهاء عهد سياسي في حياة 
فمن  آخــر،  عهد  وبــدء  اإلسالمية  الجمهورية 
يخلف روحــانــي هو رئيس محافظ يعاكسه 

في الفكر والسياسة تمامًا.
ثــمــانــي ســنــوات مــن رئــاســة روحـــانـــي، حفلت 
بــجــمــلــة تـــطـــورات كــبــيــرة، تــخــتــلــف طبيعتها 
يستدعي  مــا  رئــاســتــه،  فترتي  فــي  ونتائجها 
حــكــمــًا مــخــتــلــفــًا عــلــى ســجــلــه وأدائــــــه، لــكــن ما 
ــرة املــواطــن اإليــرانــي هــو آخر  سيبقى فــي ذاكـ
ــه عــــن الـــرئـــيـــس لــحــظــة  ــديـ انـــطـــبـــاع مــتــشــكــل لـ

مغادرته السلطة.
ــانــــي »املـــعـــتـــدل« أبـــــرز تــالمــيــذ الــرئــيــس  روحــ
اإليـــرانـــي الــراحــل أكــبــر هــاشــمــي رفسنجاني، 

ونــتــشــاور مــع حــكــومــات املــنــطــقــة وخــارجــهــا 
من أجل رد مناسب ووشيك«، وإعالن نظيره 
أنها  تــغــريــدة  فــي  راب  دومينيك  البريطاني 
تعتبر أن الــهــجــوم »قــامــت بــه إيـــــران«، جــدد 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
القول أمس إن إيران تتحّمل تبعات الهجوم 
السفينة، داعــيــًا طــهــران الحــتــرام حرية  على 

املالحة حول العالم.
وجـــاء ذلـــك بــعــدمــا كــانــت وزارة الــخــارجــيــة 
ــتـــدعـــت أمـــــس اإلثـــنـــن  ــد اسـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــ
باهارفاند  محسن  لديها  اإليــرانــي  السفير 
استدعت  كــمــا  الــهــجــوم.  إزاء  الستيضاحه 
رومــانــيــا الــســفــيــر اإليـــرانـــي لــديــهــا للبحث 
في الهجوم، فيما ردت الخارجية اإليرانية 
ــدعــــاء الـــســـفـــيـــر الـــــرومـــــانـــــي لـــديـــهـــا  بــــاســــتــ
احــتــجــاجــًا عــلــى اتــهــام طــهــران بــاســتــهــداف 

ناقلة النفط اإلسرائيلية. 
مـــقـــابـــل ذلــــــك، جــــــددت طــــهــــران أمــــــس، نــفــيــهــا 
رافضة  السفينة،  على  الهجوم  فــي  الضلوع 
ــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــهــا  ــيـ ــركـ ــيـ ــات األمـ ــامــ ــهــ االتــ
»رد ســـريـــع وقـــاس  ــتـــوعـــدة بـــــــ بـــالـــتـــورط، ومـ

بـــدأ رئــاســتــه عـــام 2013 فـــي ظــــروف مختلفة 
كانت تمر بها إيران داخليًا وخارجيًا، نتيجة 
ــنـــوات مـــن حــكــم الــرئــيــس املــحــافــظ  ثــمــانــي سـ
ــــدث عــهــده  ــــذي أحـ مــحــمــود أحـــمـــدي نـــجـــاد، الـ
استقطابًا حادًا في الداخل، كانت احتجاجات 
انـــدلـــعـــت على  ــي  ــتـ فـــصـــولـــه، والـ أقـــســـى   2009
خــلــفــيــة االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي جـــاءت 
املعارضة  مربع  فــي  راهــنــًا  املتموضع  بنجاد 
بــتــصــريــحــاتــه »الـــنـــاريـــة« ضــد الــســلــطــات. في 
ضوء هذا الوضع الداخلي واحتدام املواجهة 
مع الغرب على خلفية امللف النووي اإليراني، 
ــــى من  ــبـــالد لــعــقــوبــات، هـــي األولــ تـــعـــّرضـــت الـ
نوعها حينها، ليقّدم روحاني نفسه على أنه 
بــراقــة، فوجد  وعــــودًا  الــبــالد، مطلقًا  مخلص 
خلفه  واصطفوا  ضالتهم،  اإلصــالحــيــون  فيه 
وأوصلوه إلى الرئاسة، قبل أن تنتهي واليته 
وســـط خيبة لــديــهــم مــنــه. رأى اإلصــالحــيــون 
خلفيته  بسبب  روحـــانـــي  أن  ورفــســنــجــانــي 
األمــنــيــة، ومــعــرفــتــه بــتــعــقــيــدات الــحــكــم، هو 
األنــســب لــحــل أزمــــات الــبــالد، خــصــوصــًا مع 
ــة األم.  الـــواليـــات املــتــحــدة، بــاعــتــبــارهــا األزمــ
ــانـــي، امللقب  ومـــع بـــدء رئــاســتــه، انــكــب روحـ
املفاوضات  على  الــدبــلــومــاســي«،  »الشيخ  بـ
ــتـــي  ــدة، والـ ــحــ ــتــ ــات املــ ــ ــواليــ ــ ــة مــــع الــ ــنــــوويــ الــ
انطلقت سرًا في سلطنة عمان عام 2012، في 
آخر سنة من رئاسة نجاد، وسط معارضته 
مــن مجلس  املــلــف  ومــوافــقــة خامنئي، فنقل 
ــن الــقــومــي إلـــى الــخــارجــيــة لــيــقــود وزيــر  األمـ

الخارجية محمد جواد ظريف املفاوضات.
نجح روحاني في واليته األولــى في تسجيل 
ــة عـــلـــى صــعــيــد الـــعـــالقـــة مــع  ــامـ ــتــــراقــــات هـ اخــ
ــلـــت مـــحـــظـــورة طــيــلــة  ــدة، ظـ ــتــــحــ ــات املــ ــ ــــواليــ الــ
عــقــود فــي الــســيــاســة اإليــرانــيــة. وتــحــت مظلة 
ــة مــــع مـــجـــمـــوعـــة 5+1،  ــوويــ ــنــ املــــفــــاوضــــات الــ
ــاريــــخ الــجــمــهــوريــة  ــريــــت ألول مـــــرة فــــي تــ أجــ
اإلسالمية لقاءات مباشرة مع كبار املسؤولن 
ــقــــاءات ظـــريـــف مع  األمـــيـــركـــيـــن، فــأصــبــحــت لــ
نظيره األميركي آنذاك جون كيري اعتيادية، 
 عــن االتــصــال الهاتفي األول مــن نوعه 

ً
فــضــال

الــذي جــرى بن روحــانــي والرئيس األميركي 
حينها باراك أوباما عام 2013.

كانت نتيجة هــذه االخــتــراقــات انــفــراجــة أزمــة 

وجاد على أي مغامرة محتملة حفاظًا على 
مصالح إيران«. ووصف املتحدث باسم وزارة 
في  زادة،  اإليرانية سعيد خطيب  الخارجية 
بيان نشره على قناته في »تلغرام«، اتهامات 
بلينكن وراب، بأنها »تحتوي على تناقضات 
واتهامات باطلة ومستفزة«، منددًا بها بقوة. 
البريطانية  األميركية  البيانات  أن  وأضــاف 
»منّسقة«، إذ اتهمت طــهــران فــي بــادئ األمــر 
ــدثـــوا عــن  ــم تـــحـ »بـــــال أي مــســتــنــد ودلــــيــــل، ثــ
احتمال ذلــك«. وشــدد على أن إيــران »حامية 
الــحــركــة اآلمـــنـــة لــلــســفــن فـــي الــخــلــيــج واملــيــاه 
للتعاون  اســتــعــدادهــا  عــن  معلنًا  الـــدولـــيـــة«، 
مع دول املنطقة لتأمن أمن املالحة البحرية، 
ــــود تـــدخـــالت مـــن الــقــوى  مــشــيــرًا إلــــى أن وجـ
الدولية في مياه الخليج ودوله »تخل باألمن 
واالســتــقــرار اإلقــلــيــمــيــن«. وأعــــرب عــن أسفه 
ــلـــدول الــغــربــيــة تــجــاه  ــم« لـ ــداعــ »الــصــمــت الــ لـــ
اســتــهــداف ســفــن إيــــران الــتــجــاريــة فــي البحر 

األحمر واملياه الدولية.
ــم تــعــلــن أي جـــهـــة إيـــرانـــيـــة رســـمـــيـــة عــن  ــ ولـ
مــســؤولــيــة طـــهـــران عـــن الــهــجــوم، لــكــن قــنــاة 

امللف النووي، وإبــرام االتفاق النووي في 14 
يوليو/تموز 2015، بعد أن نجح روحاني في 
مقدمتهم خامنئي  وفــي  الحكم  أركـــان  إقــنــاع 
باالتفاق والقيود الصارمة التي فرضت على 
العقوبات  رفــع  الــنــووي مقابل  إيـــران  برنامج 
ــة واألوروبــــــــيــــــــة عــنــهــا،  ــيــ ــركــ ــيــ ــيــــة واألمــ ــمــ األمــ
وإخراجها من تحت وطأة ستة قرارات صادرة 
عن مجلس األمن الدولي، التي وضعتها تحت 
الــفــصــل األمـــمـــي الــســابــع الــــذي يــجــيــز تنفيذ 
العمل العسكري. باإلضافة إلى نجاحه الحقًا 
في عقد أول وأضخم صفقة لتبادل السجناء 

مع الواليات املتحدة عام 2016.
لــكــن تــزامــنــًا مــع هـــذه االنــفــراجــة مــع الــغــرب، 
تـــدهـــورت أكــثــر الــعــالقــات اإليــرانــيــة مــع دول 
املــنــطــقــة، عــلــى وقـــع ثــالثــة عـــوامـــل، األول هو 
الثاني مهاجمة  املوقف من األزمــة السورية، 
املــقــرات الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة فــي إيـــران 
عام 2016، من قبل شباب محافظن غاضبن 
ــل الـــديـــن الــشــيــعــي  ــدام الــــريــــاض رجــ ــ عــلــى إعــ
نــمــر بـــاقـــر الـــنـــمـــر، والـــتـــي أفـــضـــت إلــــى قطع 
الــريــاض عالقاتها مــع طــهــران وخــفــض دول 
معها.  الدبلوماسية  عالقتها  أخـــرى  عربية 
أمـــا الــعــامــل الــثــالــث فــهــو الــقــلــق مــن الــتــقــارب 
اإليـــرانـــي الــغــربــي عــلــى حــســاب املنطقة بعد 

إبرام االتفاق النووي.
وجـــد روحـــانـــي أن الــخــطــوات األولــــى لترميم 
ــخــذت 

ُ
الــعــالقــات مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة قـــد ات

ــل أن تــســتــكــمــل فــــي خــــطــــوات أخــــرى  ــ عـــلـــى أمـ
ــــؤدي إلــــى »انـــفـــراجـــة تــاريــخــيــة« فـــي األزمــــة  تـ
القديمة، فتحدث روحاني عن اتفاقيات ثانية 
وثالثة بعد النشوة باالتفاق النووي، قبل أن 
مــعــارضــة داخــلــيــة قوية  تخبو سريعًا وســط 
مــن الــتــيــار املــحــافــظ لــالتــفــاق األول )الــنــووي( 
و»تعطيل«  »الخيانة«  بـ اتهامات ضده  وكيل 
البرنامج النووي اإليراني. إال أن رفع العقوبات 
ــدًا فـــي اقــتــصــادهــا  ــديـ ــن إيــــــران ضـــخ دمــــًا جـ عـ
املترنح، وارتفعت سريعًا صادراتها النفطية 
س األزمة 

ّ
إلى 2.5 مليون برميل يوميًا، ما نف

ــارًا إيجابية فــي نفوس  االقــتــصــاديــة وتـــرك آثـ
اإليرانين الذين ردوا الجميل بااللتفاف خلف 
فــي مواجهة  انتخابات 2017  روحــانــي خــالل 
ــيــــم رئــيــســي،  املـــحـــافـــظـــن ومـــرشـــحـــهـــم إبــــراهــ

املــاضــي،  السبت  اإليــرانــيــة نقلت،  »الــعــالــم« 
»املطلعة« قولها إن  عن مصادر وصفتها بـ
الهجوم على السفينة جاء ردًا على الهجوم 
اإلسرائيلي على مطار الضبعة في منطقة 
الــقــصــيــر الـــســـوريـــة قــبــل نــحــو أســـبـــوع. في 
الــنــائــب األول للرئيس  غــضــون ذلـــك، كشف 
اإليراني إسحاق جهانغيري، عن استهداف 
12 نـــاقـــلـــة نـــفـــط إيـــرانـــيـــة خـــــالل الـــســـنـــوات 
ــيــــرة، وإرســــــال إســـرائـــيـــل عــنــاصــر إلــى  األخــ
على  وتفجيرها،  اإليــرانــيــة  الناقالت  داخــل 
ــد تـــعـــبـــيـــره. تـــصـــريـــح جـــهـــانـــغـــيـــري جـــاء  حــ
ــي الــــــذي جــمــع  ــ ــوداعـ ــ ــاء الـ ــقـ ــلـ ــــالل الـ ــــس خـ أمـ
اإليــرانــي حسن روحــانــي وأعضاء  الرئيس 
أمس. وجاء تصريح جهانغيري  حكومته، 
في سياق انتقاده موقف خصوم الحكومة 
كيف  أحــد  يسألنا  »لــم   :

ً
قــائــال السياسين، 

تبيعون النفط؟ )الرئيس األميركي دونالد( 
ترامب لم يسمح ببيع برميل واحد. ألحقوا 
ــا.  ــّجـــروهـ أضـــــــرارًا بــــــ12 نــاقــلــة نــفــط لــنــا وفـ
إســرائــيــل كــانــت تــرســل عــنــاصــر إلـــى داخــل 

ناقالتنا وتفّجرها«.

ومنحوه 24 مليون صوت، أي أكثر بـ6 مالين 
صوت من عام 2013.

ــلـــى وقـــع  ــتـــهـــت واليـــــــة روحـــــانـــــي األولــــــــى عـ انـ
هـــذا االنــطــبــاع اإليــجــابــي عــنــه وعـــن سياسته 
 إلى 

َ
الخارجية، فيما سياسته الداخلية لم ترق

املستوى املطلوب لدى الناخبن املصوتن له 
واإلصالحين لجهة عدم تنفيذ وعوده بشأن 
تحسن الــحــريــات الــعــامــة واســتــمــرار اإلقــامــة 
الجبرية للزعيمن اإلصالحين، برره البعض 
حينها بأولوية السياسة الخارجية والتركيز 
في  الرئيس  رغبة  وعــدم  العقوبات  رفــع  على 

إغضاب مؤسسات الحكم.
ــبــــر«  ــدأ روحــــانــــي املــنــتــشــي بـــإنـــجـــازه »األكــ ــ بـ
العقوبات،  ورفــع  النووي  االتفاق  في  املتمثل 
الثانية في مايو/أيار 2017  الرئاسية  دورتــه 
بوعود استكمال تحسن الوضع االقتصادي 
وصــــون حــقــوق املــواطــنــة والـــحـــريـــات الــعــامــة 
موسوي  ملير حسن  الجبرية  اإلقامة  وإنهاء 
ومــهــدي كــروبــي، غير أن الــريــاح بــدأت تجري 
بما ال تشتهي السفن، فجاءت واليته الثانية 

بــعــد أشــهــر قليلة مــن تــســلــم دونـــالـــد تــرامــب، 
ــلـــدود لــالتــفــاق الــــنــــووي، الــحــكــم في  الـــعـــدو الـ
الواليات املتحدة. نفذ ترامب في 8 مايو 2018 
وعده باالنسحاب من االتفاق النووي، مدشنًا 
استراتيجية »الضغوط القصوى« على إيران، 
ــتـــي كـــانـــت لــهــا ارتــــــــدادات كــبــيــرة داخــلــهــا  والـ
وغّيرت موازين القوة لصالح املحافظن على 
حساب الحكومة واإلصالحين، فوجد التيار 
املحافظ في ترامب فرصة للنيل من املنافسن 
وإفـــشـــال تــجــربــتــهــم فـــي الــتــقــارب مـــع الــغــرب، 
ــادت أن  ــ  عــــن تــــطــــورات درامـــاتـــيـــكـــيـــة كــ

ً
فـــضـــال

تشعل مواجهة عسكرية بن إيران والواليات 
»فيلق  قــائــد  اغتيال  بعد  املــتــحــدة، خصوصًا 
القدس« الجنرال قاسم سليماني، مطلع 2020 

في بغداد.
أطـــاح تــرامــب مكسب روحــانــي الــوحــيــد، وزاد 
 حرب اقتصادية على إيران، 

ّ
مصاعبه عبر شن

لتستدير الحكومة شرقًا خصوصًا نحو دول 
الجوار اضطرارًا بحثًا عن منافذ في مواجهة 
ــدثــــت أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــقـــوبـــات الـــتـــي أحــ ــعـ الـ

متفاقمة منذ ثالث سنوات، ووضعت روحاني 
واملحافظن.  الــشــارع  مواجهة  فــي  وحكومته 
غير أن هذه االستدارة املتأخرة لم تسد الفراغ 
الناجم عــن االنــســحــاب األمــيــركــي مــن االتــفــاق 
الـــنـــووي. ومـــا زاد الــطــن بــلــة، وفـــق مــراقــبــن، 
مواجهة حكومة روحاني تداعيات العقوبات 
بسوء إدارة وقــرارات مرتبكة ومتسرعة، مثل 
رفــــع أســـعـــار الــبــنــزيــن ثـــالثـــة أضـــعـــاف بشكل 
مفاجئ، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ما 
فت 230 

ّ
أشعل أكبر احتجاجات في إيران، خل

 وأكثر من ألفي جريح، وفق السلطات.
ً
قتيال

ــــي مـــواجـــهـــة  ــبــــك فـ ــرتــ ــلــــوك املــ جـــلـــب هــــــذا الــــســ
األزمــــــة االقـــتـــصـــاديـــة وطـــريـــقـــة الــتــعــاطــي مع 
وحــادث  ومعتقليها،  وقتالها  االحــتــجــاجــات 
إســقــاط الــطــائــرة األوكـــرانـــيـــة مــن قــبــل الــدفــاع 
وتــــطــــورات   ،2019 مــطــلــع  اإليـــــرانـــــي  الــــجــــوي 
أخرى، مزيدًا من الغضب في الشارع اإليراني 
تــجــاه حكومة روحــانــي والــســلــطــات، وتسّبب 
ــك بـــابـــتـــعـــاد اإلصـــالحـــيـــن عـــنـــه تــدريــجــيــًا  ــ ذلـ
وانضمامهم إلى الضفة املنتقدة. أما روحاني 
الــســنــوات املاضية  الــلــوم خـــالل  نفسه فــألــقــى 

على خصومه السياسين.
وأخـــيـــرًا أحــيــا وصـــول جــو بــايــدن إلـــى البيت 
النووي اآلمــال،  األبيض، وهو املؤيد لالتفاق 
ــفـــاق لــيــغــادر  ــانـــي إلحـــيـــاء االتـ  لـــدى روحـ

ً
أمــــال

السلطة بعد رفع العقوبات، فخاضت طهران 
وواشــنــطــن ســـت جــــوالت تـــفـــاوض فـــي فيينا 
لــم تفِض  منذ إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، لكنها 
الــذي أخذ يحّمل  إلى تحقيق هدف روحاني، 
البرملان اإليراني الخاضع لهيمنة املحافظن 
مسؤولية عدم نجاح هذه املفاوضات. يغادر 
روحاني السلطة، فيما أصبح مغضوبًا عليه 
مــن الجميع، مــن الــشــارع والــتــيــار اإلصــالحــي 
املؤيد له سابقًا، واملحافظن واملرشد األعلى، 
مــع تقديمه »االعـــتـــذار« وطلبه »الــصــفــح« من 
الشعب، األحد املاضي، »إذا كانت هناك عيوب 
ونواقص«، حسب قوله، وسط طرح تساؤالت 
بدعوات  مشفوعة  السياسي  مستقبله  حوله 
تذهب  التوقعات  أن  غير  ملحاكمته،  محافظة 
باتجاه اختياره من قبل خامنئي عضوًا في 
 عن 

ً
النظام، فضال مجمع تشخيص مصلحة 

أنه حاليًا عضو في مجلس خبراء القيادة.

)Getty( بينت: لدينا أدلة تدين إيران في استهداف السفينة

حكم روحاني إيران لثماني سنوات )عطا كيناري/فرانس برس(

زكريا الكمالي

 من قدومه لفك شفرات لغز 
ً
بدال

األزمة اليمنية املعقد الذي عجز 
عنه أسالفه، تحّول املبعوث األممي 
الجديد لدى اليمن، السويدي هانس 

غروندبرغ، إلى أزمة أخرى داخل 
دهاليز مجلس األمن الدولي. ففي 
شهر يوليو/تموز املاضي، شهدت 

األزمة اليمنية فراغًا أمميًا للمرة 
األولى منذ بدء الحرب عام 2014، 

ر عملية تسمية خلٍف 
ّ
بعد تعث

للمبعوث مارتن غريفيث في مجلس 
األمن. حينها لم يحصل الدبلوماسي 

السويدي على موافقة الصني، على 
الرغم من التأييد الذي ناله من باقي 

الدول األربع دائمة العضوية )الواليات 
املتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا(، 

وقبل ذلك من الحكومة اليمنية 
املعترف بها دوليًا.

طيلة األسابيع املاضية تمسكت 
الصني بموقفها في عدم إعطاء 
املوافقة لتعيني املبعوث األممي 

الرابع باألزمة اليمنية )بعد غريفيث، 
وجمال بن عمر، وإسماعيل ولد 

الشيخ أحمد(. يبدو أن هذا املوقف 
سيتحول إلى »فيتو« رسمي خالل 
األيام املقبلة. وهو ما سيفتح املجال 

أمام صراع نفوذ علني للدول 
الكبرى في امللف اليمني، في حال 

توصلت الدول الخمس إلى ضرورة 
وجود شخصية أممية أقوى من 

الدبلوماسي السويدي.
صحيح أن وجود مبعوث أممي من 

عدمه أمر واحد، وال يشكل فارقًا 
في امللف اليمني، خصوصًا في 

ظل عدم توفر بنية تحتية لعملية 
السالم املنتظرة، إال أن ما يحصل 

في مجلس األمن يحرج األمم املتحدة 
بدرجة أساسية، لجهة التعامل 

مع مرشحها بهذه الطريقة. لذلك، 
حرصت األمم املتحدة على تسجيل 

حضورها املعتاد في الزيارات 
املكوكية الشهرية التي يقوم بها 

مبعوثاها إلى العاصمة السعودية 
الرياض. وأوفدت لهذه الغاية، في 
30 يوليو املاضي، الدبلوماسي 

الفلسطيني معني شريم، بعد أن 
منحته صفة »رئيس بعثة األمم 

املتحدة إلى اليمن باإلنابة«.
وبعد لقاءاته مع املسؤولني اليمنيني 

واملبعوث األميركي، تيموثي 
ليندركينغ، قال شريم إن وقف 

إطالق النار في اليمن واتخاذ تدابير 
إنسانية واقتصادية »سيفتح الباب 
أمام مسار السالم الدائم والشامل 
والعادل، وأمام املصالحة والتعافي 

في اليمن«.
ينبغي أن ُيحدث االعتراض الصيني 
على تعيني غروندبرغ، صعقة لألداء 

األممي الفاتر في امللف اليمني 
منذ 3 سنوات، ويجعلها تغير 

من استراتيجيتها، بالتركيز على 
العملية السياسية فقط. ومن املعيب 

أن تمضي 5 سنوات على آخر 
عملية تفاوض مباشرة بني األطراف 

اليمنية، وتحديدًا منذ مشاورات 
الكويت منتصف 2016.

يغادر حسن روحاني 
السلطة وسط غضب 
شديد عليه في إيران، 

شعبيًا ومن دوائر التيار 
المتشدد، خصوصًا 

مع فشله في تحسين 
األوضاع االقتصادية 

الداخلية

علي  ــى  ــل األع اإليـــرانـــي  الــمــرشــد  وّدع 
الماضي،  األربــعــاء  )الــصــورة(،  خامنئي 
في  روحاني  حسن  ورئيسها  الحكومة 
دعا  إذ  وانــتــقــاد،  بعتاب  اجتماع  آخــر 
استخالص  إلى  إيران  في  المقبلة  األجيال 
التجربة من »فشل« رهان الحكومة على 
الغرب والتفاوض مع الواليات المتحدة، 
على  مــبــاشــرة  غير  بطريقة  رده  مــع 
تحميل روحاني البرلمان مسؤولية فشل 
االتهام  أصابع  موّجهًا  المفاوضات، 
طرحت  إنها  وقــال  المتحدة،  للواليات 

شروطًا و»لم ولن ترفع العقوبات«.

انتقادات خامنئي

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ـــضـــاة فــــي املــحــكــمــة 
ُ
ســـقـــط مـــقـــتـــرح الـــق

اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، أمـــــس اإلثـــنـــن، 
ــــالل جــلــســة لــلــنــظــر فــــي الــتــمــاســات  خـ
ــرد،  ــ ــكـ ــ ــــالت فــلــســطــيــنــيــة )الـ ــائـ ــ أربــــــــع عـ
الــجــاعــونــي، اســكــافــي، والــقــاســم(، ضد 
قــــرارات إخــالئــهــا مــن منازلها فــي حي 
الشيخ جّراح في مدينة القدس املحتلة 
وإحــــالل مــســتــوطــنــن مــكــانــهــا، بعدما 
ــالــــي الــــحــــّي واملــســتــوطــنــون  ــــض أهــ رفـ
املقترح.  بالشكل  »لتسوية«  التوصل 
وأّجلت املحكمة البت بالقرار من دون 
تــعــيــن مـــوعـــد جـــديـــد لــجــلــســة أخــــرى. 
وكــــــان حــــل الـــتـــســـويـــة املـــقـــتـــرح يــنــص 
الفلسطينية  الــعــائــالت  تبقى  أن  على 
ــا  فـــي بــيــوتــهــا مــقــابــل تــعــريــف أفـــرادهـ
مكرٌر  )وهــو  محمين«  »مستأجرين  بـ
ولــيــس جـــديـــدًا(. أمـــا الــجــديــد بمقترح 
اعتبار  فتمحور حول  ضاة 

ُ
الق تسوية 

املحكمة الجيل الحالي من أهالي الحي 
هو الجيل األول وعدم اعتبارهم أبناء 

الجيل الثالث كما هم أساسًا.
وبــــــــعــــــــد ســــــــــاعــــــــــات مــــــــــن املـــــــــــــــــــداوالت 
ــقـــاشـــات، عــــرض قـــضـــاة املــحــكــمــة  ــنـ والـ
اتفاقية  املحامن  وطاقم  األهالي  على 
ــا أفــــــــــراد الــــعــــائــــالت  ــبـــهـ ــقـــى بـــمـــوجـ ــبـ يـ
الفلسطينية في بيوتهم كمستأجرين 
ــم، عــلــى  ــهــ مــحــمــيــن، ال يــمــكــن إخــــراجــ
أن تــدفــع هـــذه الــعــائــالت مبلغًا رمــزيــًا 
ــي تــمــلــك  ــتــ ــنـــن الــ ــتـــوطـ لــجــمــعــيــة املـــسـ
الفلسطينية  الـــعـــائـــالت  لــكــن  األرض. 
املستوطنن  بملكية  االعتراف  رفضت 
لألرض، حسبما أكد ذلك رئيس لجنة 
الـــحـــي يـــعـــقـــوب عــــرفــــة، كـــمـــا تــــم رفـــض 
ــنـــن. فــي  ــتـــوطـ ــبـــل املـــسـ الــــعــــرض مــــن قـ
املقابل، سمح القضاة للمحامن الذين 
الفلسطينية  الــعــائــالت  عــن  يترافعون 
بــطــرح االدعــــاءات املــوضــوعــيــة، وليس 
القانونية فقط، فطرحوا كل االدعاءات 
وظـــهـــر  األرض.  مـــلـــكـــيـــة  بــــخــــصــــوص 
أن مـــلـــف تــســجــيــل األراضــــــــي بــمــلــكــيــة 

املستوطنن تنقصه تفاصيل قانونية 
تــــم مــــن دون  الــتــســجــيــل  عــــديــــدة، وأن 
ــه لــيــســت لديهم  ـــالغ املـــواطـــنـــن، وأنــ إبـ
الـ19  أي وثيقة ببيع األرض من القرن 
كما يدعون. كما أن الوصي العام حّرر 
هذه األراضي حن لم تكن بملكية أحد، 
وأنـــــه لــيــس هــنــالــك أي ذكــــر العـــتـــراف 
الــفــلــســطــيــنــيــن بــمــلــكــيــة املــســتــوطــنــن 
لألرض، وأن الحكومة األردنية أعطت 
احـــتـــالل  بـــعـــد  لــلــفــلــســطــيــنــيــن  األرض 
ــقـــدس. وفــــي عــــام 1968 تــعــهــد وزيـــر  الـ
شمشون  حينها  اإلسرائيلي  القضاء 
ــراج الــســكــان من  شبيرا بــأن ال يتم إخـ
إعــادة األمــالك لليهود  بيوتهم بحجة 
أو أي حــجــة أخــــرى. مــن جــهــتــه، توقع 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــحــــي يـــعـــقـــوب عـــرفـــة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ـــ فـــي حـــديـــث لـ
املقبل،  تعقد جلسة خــاصــة، األســبــوع 
ــقـــاشـــات فــي  ــنـ ملـــواصـــلـــة املـــــــــداوالت والـ
القضية؛ علمًا أن املحكمة لم تصدر أي 
ملوعد  الجلسة  تأجيل  باستثناء  قــرار 

الحق.
وترافقت الجلسة مع تظاهرة حاشدة 
ــــرة مـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــا أعـــــــــــــداد كـ ــهــ ــيــ ــت فــ ــ ــ ــاركـ ــ ــ شـ
مت 

ّ
ظ

ُ
املواطنن، في وقفة احتجاجية ن

فيها  املشاركون  ورفــع  املحكمة.  قبالة 
يـــافـــطـــات تـــؤكـــد عــلــى مـــوقـــف األهـــالـــي 
بــرفــض الــتــرحــيــل والــتــهــجــيــر. وشــــّدد 
»الـــعـــربـــي  نــبــيــل الــــكــــرد، فــــي حــــديــــٍث لــــ
الجديد«، على أن »قضية أهالي الحي 
وسياساته  االحــتــالل  غطرسة  تعكس 
فــــــي ســــلــــب أراضــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
الترهيب  بــوســائــل  منها  وتــهــجــيــرهــم 
ــار إلــــى أن مـــا قــدمــه  ــ والــــتــــزويــــر«، وأشــ
املستوطنون من وثائق للمحكمة هي 
وثائق مزورة وال صحة لها، ولو كانت 
كذلك ألثبتوا ملكيتهم ملا يدعون منذ 

عام 1972.
الحي،  مــن سكان  مــراد عطية،  وكشف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــه  فـــي حـــديـــٍث لـــ
ـــن أصـــــل 20 فـــقـــط مــن  »كــــــان واحــــــــدًا مـ
أهــــل الـــحـــي ســمــح لــهــم بــحــضــور تلك 
املــــــــداوالت«. وكــــان املــحــامــيــان حسني 
ــامــــي ارشــــيــــد، الـــلـــذان  ــو حـــســـن وســ ــ أبـ
يـــمـــثـــالن الـــعـــائـــالت الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
حــي الشيخ جـــراح، قــد قــدمــا للمحكمة 
العليا لالحتالل رأيًا قانونيًا للخبيرة 
بقضايا األراضي رونيت لفن- شنور، 
ــذي ُيــــقــــر بـــحـــقـــوق املـــلـــكـــيـــة الــكــامــلــة  ــ ــ الـ
ــا، وذلــــــــك ألن  ــنــــازلــــهــ ــي مــ ــ لـــلـــعـــائـــالت فـ
الــحــكــومــة األردنـــيـــة مــنــحــتــهــم املــلــكــيــة، 
والتسجيل  الــتــســويــة  عملية  بـــدأت  إذ 
ــاء الــــعــــائــــالت حــتــى  ــمـ ــأسـ لــلــمــلــكــيــات بـ
توقفت اإلجراءات في حرب عام 1967. 

ومعروف أن أفراد العائالت الفلسطينية 
التي تقطن حي الشيخ الجراح الجئون 
تم توطينهم من قبل الحكومة األردنية 
البيوت  الحي، مع وعــود بتسجيل  في 
بــأســمــاء الــعــائــالت مــقــابــل الــتــنــازل عن 

تصنيف أفرادها كالجئن.

تأجيل النظر في تهجير 
أهالي الشيخ جّراح

أّجلت المحكمة 
اإلسرائيلية العليا النظر 

في قضية تهجير أربع 
عائالت فلسطينية من 

حي الشيخ جرّاح إلى 
موعد لم يُحّدد

قدم المستوطنون 
وثائق مزّورة للمحكمة 

حول ملكية األرض

  شرق
      غرب
لبنان: تراجع التفاؤل 

بتشكيل الحكومة
ــدو أجـــــــواء تــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــبـ ال تـ
ــارة  ــ ــ ــة، بـــعـــد زيـ ــعـ ــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــشـــجـ الـ
ــيـــــس الــــــــــــــوزراء نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي  ــ رئـ
)الــصــورة(، أمس اإلثنن، إلى رئيس 
 

ّ
ــــون، فـــي ظــل الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـ

تـــعـــقـــيـــدات حـــــول تــــوزيــــع الــحــقــائــب 
ســيــاســيــًا وطـــائـــفـــيـــًا. وقـــــال مــيــقــاتــي 
أتمنى تشكيل  عـــون: كنت  لــقــاء  بعد 
أغــســطــس/آب )موعد  حكومة قبل 4 
ــى النــفــجــار  ــ الــــذكــــرى الــســنــويــة األولــ
مــرفــأ بــيــروت(، والــرئــيــس عــون لديه 
ــيـــوم( الــثــالثــاء، ولــهــذا  ارتــبــاطــات )الـ
سنجتمع يوم الخميس. وشّدد على 
أن »مهلة التكليف لن تكون مفتوحة 
وليفهم من يفهم«. وأكــد أنــه ينطلق 
من مبدأ املحافظة على نفس التوزيع 
الـــطـــائـــفـــيـــة واملــــذهــــبــــيــــة لــلــحــقــائــب 

الوزارية في الحكومات السابقة.
)العربي الجديد(

ذكرى انفجار بيروت: 
تحضيرات شعبية 

واستنفار أمني
بـــدأت، أمــس اإلثــنــن، التحضيرات 
ــلــــذكــــرى  الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي لــــبــــنــــان لــ
الـــســـنـــويـــة األولـــــــى النـــفـــجـــار مــرفــأ 
بيروت، التي يصادف موعدها غدًا 
 الدعوات املكثفة 

ّ
األربعاء. وفي ظل

تضامنية  تحركات  في  للمشاركة 
مــع أهــالــي ضحايا انــفــجــار املــرفــأ، 
أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات األمـــنـــيـــة حــالــة 
ــا  ــ ــزهـ ــ ــــواجـ الـــــتـــــأهـــــب وتــــنــــظــــيــــم حـ
»حـــفـــظ األمــــــــن« عــلــى  ونـــقـــاطـــهـــا لــــ
حــّد قولها. مع العلم أنــه في العام 
املــاضــي، شــهــدت الــتــظــاهــرات التي 
تلت االنفجار صدامات عنيفة بن 

املتظاهرين والقوى األمنية.
)العربي الجديد(

الرجوب: السلطة تتحّمل 
مسؤولية مقتل بنات

ــة  ــزيـ ــركـ ـــن ســــر الـــلـــجـــنـــة املـ ــ ــد أمـ ــ أكــ
لحركة فتح جبريل الرجوب، أمس 
الفلسطينية  الــســلــطــة  أن  اإلثـــنـــن، 
املعارض  مقتل  مسؤولية  تتحّمل 
السياسي نــزار بنات، مشّددًا على 
أنــه لــم يكن هناك قــرار بقتله. ورد 
عمار بنات، ابن عم نزار، على كالم 
الرجوب بقوله: »تّمت تصفية نزار 
بـــقـــرار مــســبــق )اغـــتـــيـــال مـــع سبق 
ــرار والـــتـــرصـــد(، وخــــرج هــذا  ــ اإلصــ
الخليل  الــقــرار مــن مكتب مــحــافــظ 
ــن الــــبــــكــــري( قـــبـــل يـــــوم مــن  ــريـ ــبـ )جـ
ولــم يحصل خطأ  الجريمة  تنفيذ 

أثناء االعتقال«.
)العربي الجديد(

وزير الخارجية اإليطالي 
في ليبيا

اســتــقــبــل رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي 
مـــحـــمـــد املـــنـــفـــي )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
اإلثــنــن، وزيـــر الــخــارجــيــة اإليــطــالــي 
لــويــجــي دي مــايــو فــي مــقــر املجلس 
الـــرئـــاســـي فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس. 
والتقى دي مايو عددًا من املسؤولن 
في الحكومة، من بينهم رئيسها عبد 
الخارجية  الدبيبة، ووزيــرة  الحميد 
لبحث ملفات عدة،  املنقوش،  نجالء 

أبرزها الهجرة غير الشرعية.
)العربي الجديد(

ضحايا في 
هجوم لـ»داعش« 

شمالي العراق 
ــتــل شــخــصــان وأصــيــب 5 آخـــرون 

ُ
ق

ــر مـــن  ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــه عـ ــ ــنـ ــ ــــوم شـ ــجــ ــ ــي هــ ــ ــ فـ
تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــش«، عــــلــــى مــــنــــازل 
ــة، الــــتــــابــــع  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــلـ ــ ــــضـ ــاء الـ ــ ــــضـ ــقـ ــ بـ
ــن، شــمــالــي  ــديــ ملــحــافــظــة صـــــالح الــ
ــنـــــن، حــســبــمــا  ــ الـــــعـــــراق، أمـــــس اإلثـ
أفاد مصدر أمني. من جهته، ألقى 
جهاز مكافحة اإلرهاب في العراق 
الــــقــــبــــض عــــلــــى خــــمــــســــة عـــنـــاصـــر 
»اإلرهــاب«، بينهم 4 من  متهمن بـــ
قــيــادات »داعــــش«، شمالي الــبــالد، 
»األســايــش«  قـــوات  مــع  بالتنسيق 

في إقليم كردستان.
)قنا(

تفعلوا ذلك، فمن فعل هذا ومن لديه الحافز 
ملهاجمة السفينة«.

ـــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي  ــا كــ ــعـــدمـ وبـ
أن بلده واثق  أنتوني بلينكن قد شــدد على 
مـــن أن إيـــــران شــنــت هــــذا الـــهـــجـــوم، »ونــعــمــل 
التالية  الــخــطــوات  مــع شــركــائــنــا عــلــى درس 
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ابحث عن موسى فكي
ويشير الحديث عن عدم إجراء مشاورات إلى دور 
رئيس املفوضية موسى فكي محمد الحاسم في 
تمرير القرار، نظرًا ألنه تناط به مسؤولية النظر 
في الطلبات املقدمة من الــدول. وال يمكن النظر 
إلـــى قـــرار فــكــي كــأنــه جـــاء بــمــعــزل عــن التنسيق 
مــع دولـــة املــقــر إثيوبيا أو بــلــده تــشــاد. وتشهد 
العالقات اإلسرائيلية التشادية نموًا منذ نهاية 
)توفي  ديبي  إدريــس  الرئيس  زار  عندما   2018
في إبريل/نيسان 2021( تل أبيب، في حن أعلن 
رســمــيــًا عــن عـــودة الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة بن 
تــشــاد وإســرائــيــل فــي 20 يــنــايــر/كــانــون الثاني 
العالقات  قطعت  أنجامينا  كانت  بعدما   2019
ــأة ضــغــوط مــن الزعيم  فــي عـــام 1972 تــحــت وطـ
الليبي الــراحــل معمر الــقــذافــي. وفــي عــام 2019، 
خالل زيــارة رئيس الــوزراء اإلسرائيلي في ذلك 
الحن بنيامن نتنياهو وصف تشاد بالشريك.

ونظرًا ألن فكي قد تولى منصبي رئيس الوزراء 
فـــي تــشــاد )بــــن 24 يــونــيــو/حــزيــران 2003 و4 
فبراير/شباط 2005( ووزير الخارجية )بن 23 
الثاني  يناير/كانون  و30   2008 إبريل/نيسان 
أخـــرى في  تنفيذية  إلــى جــانــب مناصب   )2017
تــشــاد، وارتـــبـــط بــعــالقــات وثــيــقــة بــرئــيــســهــا في 
إدريــس ديبي، فقد راهنت إسرائيل  الحن  ذلــك 
عـــلـــى دوره فــــي تــمــكــيــنــهــا فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
ــداف تطبيع  هـــذه املــكــانــة، بــوصــف هـــذا أحـــد أهــ
ــــارة نتنياهو  الــعــالقــة بـــن الــطــرفــن. فــخــالل زيـ
لــتــشــاد فــي يــنــايــر 2019، لــفــت بــوعــاز بسموت، 
مــحــرر صحيفة »يــســرائــيــل هــيــوم«، والـــذي كان 
ــذي رافــــق  ــ ــلـــي الـــوحـــيـــد الــ ــيـ ــرائـ الـــصـــحـــافـــي اإلسـ
فــكــي قبل  أن تعين  إلـــى  الـــزيـــارة،  فــي  نتنياهو 
وقت قصير من تنظيم الزيارة كرئيس ملفوضية 
االتـــــحـــــاد األفــــريــــقــــي ســـيـــســـاعـــد إســــرائــــيــــل فــي 
الحصول على مكانة عضو مراقب في االتحاد. 
يناير من   21 الصحيفة في  تقرير نشرته  وفــي 
ذلــك الــعــام، تضّمن مــقــابــالت مــع عــدد كبير من 
ــى أن  ــّوه بــســمــوت إلــ ــ املـــســـؤولـــن الـــتـــشـــاديـــن، نـ
دور فــكــي املحتمل فــي مــســاعــدة إســرائــيــل على 
يأتي  األفريقي  االتحاد  الحصول على عضوية 
نتاج العالقة التي تكرست بن إسرائيل وتشاد، 
ــرة تـــدشـــن عــالقــات  ــيــ ال ســيــمــا بــعــد قـــــرار األخــ
دبلوماسية مع تل أبيب. واعتبر بسموت أن دور 
موقف جنوب  تأثير  من  ص 

ّ
املتوقع سيقل فكي 

أفريقيا التي تعارض ضم إسرائيل إلى االتحاد، 
باإلضافة إلى موقف بعض الدول العربية التي 

كانت في حينه تعارض مثل هذه الخطوة.
وأشارت الصحافية اإلسرائيلية رينا باسيست 
في تقريرين نشرتهما في يناير وفبراير 2019 

أن  إلــى  »مونيتور«  ملوقع  العبرية  النسخة  فــي 
تعين فكي كرئيس ملفوضية االتحاد األفريقي 
يـــعـــزز فــقــط مـــن فــــرص حـــصـــول إســـرائـــيـــل على 
ــعــت في 

ّ
مكانة عضو مــراقــب فــي االتــحــاد. وتــوق

التقريرين أن يكون نتنياهو قد طلب من ديبي 
ل وتوظيف ثقل بالده 

ّ
خالل زيارته لتشاد التدخ

فــي تمكن إســرائــيــل مــن الــحــصــول عــلــى مكانة 
عضو مراقب.

كــمــا أن إســرائــيــل نــالــت مــوافــقــة إثــيــوبــيــا على 
االنضمام لالتحاد األفريقي بصفة مراقب منذ 
ــــوزراء اإلثــيــوبــي  ــّرح رئــيــس الـ عـــام 2016، إذ صـ
من  يوليو/تموز   7 فــي  ديسالن  مــريــام  هايلي 
ــارة قـــام بــهــا نتنياهو إلــى  ذلـــك الــعــام خـــالل زيــ
أديس أبابا ضمن جولة أفريقية، إن »إسرائيل 
تــعــمــل بــجــد فـــي الــعــديــد مـــن الـــــدول األفــريــقــيــة. 
ــل مــــن صــفــة  ــيـ ــرائـ ال يـــوجـــد ســـبـــب لـــحـــرمـــان إسـ

املراقب«.
الكشف  يتم  لــم  إسرائيلي  دبلوماسي  ولــخــص 
عــن اســمــه، فــي حــديــث مــع صحيفة »هــآرتــس«، 
االخــــتــــراق الـــــذي تــحــقــق بـــالـــقـــول إن نــيــل صفة 
املراقب »ال يعني الكثير« لكنه ال يزال »رمزًا مهمًا 
التي أصبحت  إسرائيل،  أن  إلــى  ولفت  للغاية«. 
من  السبعينيات  خــالل  أفريقيا  فــي  »مــنــبــوذة« 
ــــى الــــطــــاولــــة، وأن  ــادت إلـ ــ ــي، قــــد عــ ــاضــ الــــقــــرن املــ
الــعــديــد مــن خــصــومــهــا الــتــقــلــيــديــن لــم يــعــودوا 
يدفعون الستبعادها، على حد وصفه. وبحسب 
ــتــــواجــــد الــفــعــلــي  ــلـــومـــاســـي نـــفـــســـه، فـــــإن الــ ــدبـ الـ
فـــي االجـــتـــمـــاعـــات يــســمــح إلســـرائـــيـــل »بــمــعــرفــة 
ــع »الــــتــــطــــورات واملـــــبـــــادرات  ــّبـ ــتـ ــحــــدث« وتـ ــا يــ مــ

السياسية« على أجندة االتحاد األفريقي.

دوافع إسرائيل
ــــدؤوب ملــدة  وحــــول دوافــــع إســرائــيــل وبــحــثــهــا الـ
مراقب  صفة  على  للحصول  الــزمــن  مــن  عقدين 
فــي عــضــويــة االتــحــاد األفــريــقــي، يــقــول الباحث 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــــشــــؤون اإلســـرائـــيـــلـــيـــة أنــس 
عــرقــوب، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
إسرائيل تــرى في االتحاد املؤسسة األقــوى في 
أفريقيا وهي بذلت جهدها لالنضمام إليه منذ 
البحث عن  إسرائيل  نشأته، وعلى رأس دوافــع 
الشرعية لتكريس نفسها كدولة طبيعة، مضيفًا 
أنها ترى أيضًا في االتحاد جسرًا إلقامة عالقات 
أفريقية جديدة فهي تقيم  دبلوماسية مع دول 
فقط عالقات مع 46 من الدول األعضاء من أصل 
55 دولــة، والتواجد في االتحاد يقّرب إسرائيل 
إقامة عالقات  املنطقة ويشجعها على  من دول 
أن  األفريقية. ويضيف عرقوب  الــدول  باقي  مع 
أفــريــقــيــا بــالــنــســبــة إلســرائــيــل هــي ســـوق ضخم 
تنتهك  التي  االستخباراتية  األمنية  ملنتجتها 
حــقــوق اإلنـــســـان وخــصــوصــيــتــه، فــالــقــارة فيها 
واالستخباراتية  األمنية  الشركات  زبائن  أكبر 
اإلسرائيلية التي تقّدم خدمات لحكام تلك الدول 
التي تصفهم مصادر إسرائيلية بالدكتاتورين، 
القمع وأجــهــزة  الــتــدريــب على  مــن خــالل توفير 
التنصت والتعقب. وبرأيه، فإن الكثير من حكام 
ــيـــل اإلعــالمــيــة  ــارة بــحــاجــة لـــخـــبـــرات إســـرائـ ــقــ الــ
والــدعــائــيــة فــي تحسن صــورتــهــم لـــدى الــغــرب، 
ــراء اإلســرائــيــلــيــون  ــبـ ومـــقـــابـــل ذلــــك يــجــنــي الـــخـ
والجيش  االستخبارات  ضباط  من  وغالبيتهم 
ثروات هائلة في مقابل امتيازات مالية تمنحها 

دول أفريقية عدة.
وفــيــمــا يـــرى مــراقــبــون أن الــتــحــرك اإلســرائــيــلــي 
األفريقية  قــدم في املؤسسة  نحو إيجاد موطئ 
يـــعـــد خـــيـــبـــة ونـــكـــســـة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــدول األفــريــقــيــة، والــتــي  املــحــوريــة لـــدى بــعــض الــ
تؤمن بمركزية هذه القضية منذ ثورات التحرر 
من املستعمر الغربي في أفريقيا في ستينيات 
ــقـــرن املـــاضـــي، يـــقـــول عـــرقـــوب إن مـــن ســيــدفــع  الـ
ثــمــن تــعــزيــز إســرائــيــل تــواجــدهــا وعــالقــتــهــا في 

الفلسطينيون،  هم  القصير  املــدى  على  أفريقيا 
فالكثير من تلك الدول كانت ملتزمة منذ عقود 
بدعم القضية الفلسطينية في املحافل الدولية، 
وإســرائــيــل كــانــت تــراهــن زمــنــًا على تغيير هذه 
الصورة لصالحها. ويضيف أن نجاح إسرائيل 
في نيل عضوية مراقب في االتحاد من دون أي 
اعتراض أو رفض من الــدول العربية األفريقية، 
ــيــــل عـــلـــى املــــضــــي نـــحـــو الــبــحــث  يـــشـــجـــع إســــرائــ
عسكرية  تحالفات  وعــقــد  السياسي  الــدعــم  عــن 
واستخبارية وتوسيع نطاق أسواقها، وتسعى 
الــزراعــي  إلــى تعزيز القطاع  مــن خــالل خبرائها 
ــــرى ســتــشــكــل مــنــافــســة  وقـــطـــاعـــات إنــتــاجــيــة أخـ
الــدول من دول عربية  ملنتجات تستوردها تلك 

أفريقية.

مالحظات ومخاطر
وفيما عزز قرار منح إسرائيل بصفة مراقب من 
دون مشاورات مع أعضاء االتحاد الشكوك حول 
تنسيق إسرائيلي مسبق مع مفوضية االتحاد 
األفريقي، يقول األستاذ املصري املتخصص في 
الدكتور  السياسية،  والعلوم  الدولية  العالقات 
عــصــام عــبــد الــشــافــي، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، إن تمرير قرار قبول عضوية إسرائيل 
في االتــحــاد األفريقي من دون مــشــاورة أعضاء 
االتحاد األفريقي في العاصمة اإلثيوبية أديس 
أبابا، يثير العديد من اإلشكاليات واملالحظات، 
دولــة  باعتبارها  إثيوبيا  هيمنة  درجـــة  أولــهــا: 
املــقــر عــلــى االتـــحـــاد وقـــراراتـــه وأمــانــتــه الــعــامــة، 
وبالتالي توجيهها لهذه القرارات بما يتفق مع 
للدول  الكلية  القضايا  حساب  على  مصالحها 
األفــريــقــيــة، وبــمــا يشكك فــي نــزاهــة كــل الــقــرارات 
التي صدرت أو تصدر تاليًا عن االتحاد. ثانيها، 
أن توقيت صــدور الــقــرار، وعــن املفوضية، يدفع 
النهضة  ســد  قضية  وبــن  بينه  للربط  البعض 
والـــــــــدور اإلســـرائـــيـــلـــي فــــي دول حـــــوض الــنــيــل 
وملف املياه في القارة األفريقية. ثالثها، القدرة 
اإلسرائيلية على اختراق أهم منظومة سياسية 
في القارة األفريقية، بعد نجاح سياسة التغلغل 
واالنـــتـــشـــار الــتــي تــمــت خـــالل الــعــقــود املــاضــيــة، 
وأمنية  واقتصادية  دبلوماسية  عالقات  وبناء 
وعــســكــريــة مــع أغــلــبــيــة دول الـــقـــارة. ويـــرى عبد 
الشافي أن الصمت العربي عن هذا القرار، جاء 
الــتــي تمت  التطبيع  اتــفــاقــيــات  فــي ظــل  منطقيًا 
الصهيوني،  والكيان  العربية  الــدول  بن معظم 
و2021،   2020 الـــعـــامـــن  ــــالل  خـ تـــنـــامـــت  والــــتــــي 
وشــمــلــت بــعــض الــــدول الــعــربــيــة األفــريــقــيــة مثل 
إلــى جانب عالقات  املغربية،  الــســودان واململكة 
إسرائيل السابقة مع مصر وموريتانيا، مضيفًا 
»مــع عــدم استقرار األوضـــاع فــي ليبيا وتونس 
الحالة  أن نشهد هــذه  كــان طبيعيًا  والصومال، 
مـــن الــصــمــت، وهـــو مـــا يــدفــع الــكــثــيــر مـــن الـــدول 
األفـــريـــقـــيـــة غــيــر الــعــربــيــة إلــــى عــــدم االعـــتـــراض 
أو الــتــحــفــظ، ألنـــه إذا كــانــت الــنــظــم الــعــربــيــة قد 
تنازلت عن القضية الفلسطينية، وهي قضيتهم 
املــركــزيــة فــي صــراعــهــم مــع الــكــيــان الصهيوني، 
بهذه  األفريقية  النظم  تهتم  أال  أولــى  بــاب  فمن 
القضية«. ويوضح عبد الشافي أن »تمرير القرار 
عبر أمــانــة ســر االتــحــاد، يوفر فرصة للتواصل 
السياسي بن الدول الرافضة أو املتحفظة، مثل 
الجزائر وجنوب أفريقيا، لقيادة عمل فاعل مع 
باقي الدول األفريقية للتصدي ملثل هذا القرار، 
وتــهــديــد هــــذه الـــــدول بــتــجــمــيــد عــضــويــتــهــا في 
االتحاد، إذا كانت رافضة بجدية لوجود الكيان 
الصهيوني في هذه املنظومة، واختراقها، سعيًا 

.»
ً
نحو الهيمنة عليها مستقبال

مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــبــاحــث املـــصـــري فـــي معهد 
الدراسات املستقبلية في بيروت، الدكتور محمد 
عبد الكريم، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
لقاء السفير اإلسرائيلي في إثيوبيا قبل شهور 
االتــحــاد  فــي  أفريقية  مــع ممثلي نحو 30 دولـــة 
كان بمنزلة املحطة النهائية قبيل إعالن رئيس 
مفوضية االتــحــاد مــوســى فكي هــذا الــقــرار، مع 
األخــذ فــي االعتبار مــا يــدور وســط نخب نافذة 
ومطلعة على عمل االتــحــاد عن وجــود شبهات 
فساد حقيقية تحيط باملفوضية وآليات عملها 
وحتى رئيسها الذي جددت له رئاسة املفوضية 
ــع أدائــــــه بــشــكــل مــلــمــوس  ــراجـ ــن تـ ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
التجديد  بعدم  كانت شبه محسومة  وتوقعات 
له على خلفية سجله الوظيفي املتدني. ويشير 
عبد الــكــريــم إلــى أن »هـــذه الــخــطــوة مــن االتــحــاد 
ملفات  في  تدخلها  على  إلسرائيل  مكافأة  تعد 
عــدة، مثل توفير نظام رئيس الــوزراء اإلثيوبي 
أبــي أحمد بدعم لوجيستي وسياسي مهم في 
خلفية  على  ودولــيــة  إقليمية  ضــغــوط  مواجهة 
ــرب مـــشـــهـــودة فــي  ــ ــاب األخــــيــــر جــــرائــــم حــ ارتـــــكـــ
الصومال  إقليمي  في  قبله  تيغراي، ومن  إقليم 
وأورومــيــا، كما اعــتــرف أبــي أحمد نفسه بشكل 
غــيــر مــبــاشــر أمـــام الــبــرملــان اإلثــيــوبــي فــي الــربــع 
األول مــن الــعــام الــحــالــي«. ويــضــيــف: »كــمــا تلف 
فضيحة التجسس على رؤساء أفارقة في نفس 
الخطوة باحتماالت  الــقــرار هــذه  اتــخــاذ  توقيت 
كــبــيــرة لـــــدور روانـــــــدي بـــــارز فـــي تــمــريــر الـــقـــرار 
بمشورة قانونية من الرئيس بول كاغامي الذي 
انخرط في العمل املؤسساتي في االتحاد خالل 
رئاسته وبعدها«. وحــول أي جهود مستقبلية 
األفريقي  الحضن  في  خصوصًا  عربي،  لتحرك 
تــجــاه إبــطــال هــذا الــقــرار، وإجــبــار االتــحــاد على 
ــقـــول عــبــد  ــاء، يـ ــ ــــضـ إجـــــــراء تـــصـــويـــت داخــــــل األعـ
الكريم إن »الدور املتوقع لدول االتحاد الرافضة 
لــلــخــطــوة يــتــوقــف عــلــى جــديــة مساعيها وعــدم 
ع العودة 

َ
املساومة على مكاسب ثنائية، وال ُيتوق

الــقــرار إال بالتمكن مــن حشد مــواقــف قوية  عــن 
والضغط على قــيــادات االتــحــاد األفــريــقــي، غير 
أنه ال يبدو أن هذه الجهود ستحقق غايتها من 
الدفع به لحلحلة  دون دعــم عربي كبير ينتظر 

األزمة والتراجع عن القرار«.
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بعد 19 عامًا على إحباط محاوالتها 
االنضمام إلى االتحاد األفريقي الذي 
األفريقية  الــوحــدة  منظمة  محل  حــل 
مراقب،  صفة  إسرائيل  فيها  تحمل  كانت  التي 
عـــادت إســرائــيــل مـــرة أخـــرى لــتــنــال هـــذه الصفة 
ــــي. حـــصـــل ذلـــك  ــــاضــ ــيــــو/تــــمــــوز املــ ــــي 22 يــــولــ فـ
بــمــوجــب صفقة هــي أقـــرب إلـــى الــحــيــلــة، بطلها 
رئــيــس مفوضية االتــحــاد مــوســى فــكــي محمد، 
وسط صمت أغلبية أعضاء االتحاد، باستثناء 
أفريقيا ومن ثم  الجزائر، قبل أن تنضم جنوب 
نــامــيــبــيــا لــلــتــنــديــد بــالــخــطــوة املــخــالــفــة للنظام 

الداخلي لالتحاد األفريقي.
حصل اإلعـــالن عــن منح إســرائــيــل صفة املــراقــب 
غداة لقاء جمع أليلي أدماسو السفير اإلسرائيلي 
ــــدي، مـــع رئــيــس  ــــورونـ لــــدى إثــيــوبــيــا وتـــشـــاد وبـ
مفوضية االتحاد )ومقرها أديس أبابا( موسى 
فكي محمد. ال تصويت حصل وال مشاورات بن 
الدول األعضاء الـ55 في االتحاد. وفي ظل احتفاء 
ــاز« طــــال انـــتـــظـــاره مـــن وجــهــة  »إنـــجـ ـــ إســـرائـــيـــل بـ
لتحقيق مكاسب سياسية  عليه  تراهن  نظرها، 
طرح تساؤالت حول 

ُ
ت عــدة،  واقتصادية  وأمنية 

كيفية تمرير قرار قبول عضوية إسرائيل بصفة 
مــراقــب مــن قبل فــكــي، مــن دون تفاهم مــع الــدول 
األعــــضــــاء، وحـــــول مــــدى خــــرق مـــبـــادئ االتـــحـــاد 
املقر والتي تملك  إثيوبيا دولــة  وأهــدافــه، ودور 
 عــن 

ً
ــــل، فــــضــــال ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ ــــات مـــتـــنـــامـــيـــة مـ ــــالقـ عـ

تــســاؤالت أخـــرى عــن سبب صمت معظم الــدول 
 10 والتي تشكل  االتحاد  في  املنضوية  العربية 
من أصل 55 دولة. وباستثناء الجزائر لم يصدر 
أي مــوقــف عــن كــل مــن مــصــر، الـــســـودان، تــونــس، 
جيبوتي،  موريتانيا،  الصومال،  املغرب،  ليبيا، 
وجزر القمر.  وصدم هذا الصمت ممثلي بلدان 
غير عربية في االتحاد بقدر ما فاجأتهم حيلة 

»تهريب« إعطاء صفة املراقب للدولة العبرية.

تنديد ثالثي واحتفاء إسرائيلي
أخذت الجزائر على عاتقها مهمة االعتراض أواًل، 
ومــن ثــم الــتــحــرك مــن أجــل إلــغــاء هــذا الــقــرار، مع 
 من 14 دولة 

ً
تداول معلومات عن قيادتها تكتال

لــالعــتــراض على الــقــرار وطــرد إســرائــيــل مجددًا. 
وعــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الـــجـــزائـــر تــقــود 
أفريقية  دولــة   13 بالتنسيق مع  بالفعل مبادرة 
أخــرى توسعت فــي الــوقــت الحالي الــى 21 دولــة 
وقــال مصدر  إسرائيل.  من  مراقب  لسحب صفة 
»العربي الجديد«، إن الجزائر  دبلوماسي رفيع لـ
تـــجـــري اتــــصــــاالت رفـــيـــعـــة املـــســـتـــوى، لــصــيــاغــة 
املقبل  أفريقي ُيطرح على االجتماع  قــرار  الئحة 
لدول االتحاد، إللغاء قرار قبول إسرائيل كدولة 
مراقبة في االتحاد، باالعتماد على أكبر حليفن 
وجنوب  نيجيريا  وهــمــا  االتــحــاد،  فــي  للجزائر 
الجزائر حصلت على  أن  املصدر  أفريقيا. وذكــر 
وليبيا  ومــالــي  النيجر  عــديــدة، منها،  دعــم دول 
وتونس وموريتانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا 
ــزر الـــقـــمـــر والـــغـــابـــون  ــ ولــيــبــيــريــا وتـــنـــزانـــيـــا وجــ
ــــزر الــســيــشــل. وأكـــد  وإريـــتـــريـــا وزيـــمـــبـــابـــوي وجـ
املصدر أن الجزائر تبحث في السياق نفسه عن 
 
ً
تطوير املبادرة، وأن تطرح على أساسها تعديال

في ميثاق االتحاد األفريقي يتضمن عدم السماح 
ألى دولــــة مــن خــــارج الـــقـــارة، تــقــوم عــلــى أســاس 
احتالل أراضــي الغير، بالحصول على أي صفة 
داخــل االتحاد. وأكــد املصدر أن وزيــر الخارجية 
ــذا املــلــف  ــع هــ الـــجـــزائـــري رمـــطـــان لــعــمــامــرة وضــ
ضمن أبرز النقاط والقضايا التي تطرق لها في 
جولته الدبلوماسية األخيرة، والتي شملت أربع 
دول هــي إثــيــوبــيــا والـــســـودان ومــصــر وتــونــس، 
موضحًا أن لعمامرة أبلغ الرئيس املصري عبد 
اإلثــيــوبــيــة ساهلي  والــرئــيــســة  السيسي  الــفــتــاح 
الــســودانــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  ووزيـــــــرة  زودي  وورك 
مريم الصادق املهدي املوقف الجزائري الرافض 
لوجود دولة احتالل داخل إطار االتحاد األفريقي 
بـــأي صــفــة كــانــت. كــمــا عــّبــر لــعــمــامــرة فــي أديــس 
األفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس  لنائبة  أبابا 
مونيك نسانزاباغانوا عن موقف الجزائر، وعن 
املواثيق  وجــود تعارض أخالقي وسياسي بن 
على  التشديد  مع  القارية،  »ملنظمتنا  التحررية 
ضــرورة االلتزام باملبادئ واألهــداف التي قامت 
مــن أجــلــهــا«. كما أكــد ملــفــوض االتــحــاد األفريقي 
ــن،  ــ لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة وقـــضـــايـــا الــســلــم واألمـ

بانكول أديوي، املوقف نفسه.
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة، فــي بيان 
في 25 يوليو، إن هذا القرار تم اتخاذه من دون 
الـــدول األعــضــاء  مــشــاورات موسعة مسبقة مــع 
وإنه ال يحمل أي صفة أو قدرة إلضفاء الشرعية 
عــلــى مـــمـــارســـات وســلــوكــيــات املـــراقـــب الــجــديــد 
ــع الــقــيــم  ــيــــل(، الـــتـــي تـــتـــعـــارض تــمــامــًا مـ )إســــرائــ

األساسي  القانون  عليها  ينّص  التي  واملــبــادئ 
لالتحاد األفريقي. وأضافت: »الضجة اإلعالمية 
حول هذا املوضوع، الذي ال يعدو أن يكون حدثًا 
أكثر منه اختراقًا ذا ُبعد استراتيجي، ال يمكنها 
سالم  لتحقيق  األساسية  باملتطلبات  اإلضـــرار 
عــــادل ودائـــــم فـــي الـــشـــرق األوســـــط عــلــى الــنــحــو 
الدولي بأسره،  أفريقيا واملجتمع  الــذي كرسته 
وعلى النحو الذي نّصت عليه املبادرة العربية 
للسالم التي أقرتها القمة العربية املنعقدة عام 
الكامل  2002 في بيروت، والتي حظيت بالدعم 
مــن قبل االتــحــاد األفــريــقــي«. وذكـــرت أن »الــقــرار 
ــاد األفــريــقــي  األخـــيـــر لــرئــيــس مــفــوضــيــة االتــــحــ
كــان يدخل  بقبول إسرائيل مراقبًا جــديــدًا، وإن 
ضمن صالحياته اإلداريــة، فإنه ليس من شأنه 
أن يــؤثــر على الــدعــم الــثــابــت والــفــعــال للمنظمة 
والتزامها  الفلسطينية،  القضية  تجاه  القارية 
الفلسطيني  للشعب  الثابتة  الحقوق  بتجسيد 
وأهـــمـــهـــا إقــــامــــة دولـــــــة مــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا 
القدس«. وأوضــح بيان الخارجية أن نظم عمل 
االتــحــاد األفــريــقــي ال تمنح أي إمــكــانــيــة لــلــدول 
ــارج أفــريــقــيــا  املــراقــبــة الــســبــع والــثــمــانــن مـــن خــ
التي يعد  القارية،  للتأثير على مواقف املنظمة 

تحديدها اختصاصًا حصريًا للدول األعضاء.
أفريقيا  ذلــك، قالت وزارة خارجية جنوب  عقب 
فـــي بـــيـــان فـــي 28 يــولــيــو »إن جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
التعسفي وغير  الـــقـــرار  بــســبــب  تــشــعــر بــصــدمــة 
املبرر«، وإن مفوضية االتحاد األفريقي »اتخذت 
ــقـــرار مـــن جــانــب واحــــد ومـــن دون إجـــراء  هـــذا الـ
مــشــاورات مــع أعضائها«. وأشـــارت إلــى أن هذا 
الــقــرار تــم اتــخــاذه فــي عـــام تــعــرض فــيــه الشعب 
الفلسطيني لقصف مدمر واستمرار االستيطان 
غير القانوني على األراضي املحتلة. ولفتت إلى 
أن قــرار منح إســرائــيــل صفة مــراقــب، ال يتوافق 
مـــع مـــوقـــف االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي الــــرافــــض بــشــدة 
التحتية  بــنــاهــم  وتــدمــيــر  الفلسطينين  ملــقــتــل 
املدنية، موضحة أنه ينبغى أال تحظى إسرائيل 
بــصــفــة مــراقــبــة فـــي االتـــحـــاد األفـــريـــقـــي، كــونــهــا 
ال تمتلك الــرغــبــة فــي الــتــفــاوض بــال شـــروط مع 

الفلسطينين إلحالل السالم.
بدورها، عّبرت الحكومة الناميبية في 29 يوليو 
ــا عـــلـــى قــــــرار مـــفـــوضـــيـــة االتـــحـــاد  ــهـ ــتـــراضـ ــن اعـ عــ
األفريقي بمنح إسرائيل صفة املراقب في الهيئة 
 عــن نــّيــتــهــا تــقــديــم اعــتــراضــهــا 

ً
األفــريــقــيــة، مــعــربــة

بيان  في  املفوضية. وجــاء  لرئيس  بشكل رسمي 
الــدولــيــة والــتــعــاون الناميبية:  الــعــالقــات  لــــوزارة 
»علمت حكومة ناميبيا ببالغ القلق والتأسف أن 
رئيس مفوضية االتحاد األفريقي قد استلم أوراق 
اعتماد سفير إسرائيل، مانحًا الكيان اإلسرائيلي 
صفة املــالحــظ فــي االتــحــاد األفــريــقــي«. واعتبرت 
الناميبية أن »منح صفة املالحظ لقوة  الحكومة 
التأسيسي  العقد  ومبادئ  يتعارض  استعمارية 
لــالتــحــاد األفـــريـــقـــي، خــصــوصــًا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
خارقة  القمعية،  أعمالها  إسرائيل  فيه  تضاعف 
كــلــيــًا الــقــانــون الـــدولـــي وضـــاربـــة عـــرض الــحــائــط 
البيان،  فلسطن«. وبحسب  في  اإلنسان  بحقوق 
ــذا الــــقــــرار »يـــتـــعـــارض وااللـــــتـــــزام الــثــابــت  ــ ــإن هـ ــ فـ
والقوي لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي 
الداعم للقضية الفلسطينية، ودليل ذلك مختلف 
اإلعالنات املصادق عليها خالل الدورات العادية 
من  الــدولــتــن  حــل  إقــامــة  أن  باعتبار  للجمعية«، 
شــأنــهــا حــل الـــنـــزاع فــي الــشــرق األوســـــط. وأكـــدت 
يــمــكــنــه  »ال  ــيـــونـــي  الـــصـــهـ ــان  ــيــ ــكــ الــ أن  نـــامـــيـــبـــيـــا 
استرجاع عضوية املراقب لدى االتحاد األفريقي 
فلسطن ويمنح  احتالل  أن يكف عن  إال شريطة 

لشعبها حق تقرير املصير«.
في املقابل، احتفت الدوائر الرسمية واإلعالمية 
دور  التأكيد على  في ظل  بالقرار،  أبيب  تل  في 
ــفـــاقـــات الــتــطــبــيــع فـــي تــحــقــيــق هــــذا اإلنـــجـــاز.  اتـ
ــر الــخــارجــيــة يــئــيــر لــبــيــد يـــوم صـــدور  ــّد وزيــ وعــ

ــقـــرار بــأنــه »يــمــثــل عــيــدًا لــلــعــالقــات األفــريــقــيــة  الـ
اإلســرائــيــلــيــة«. وكــتــب لــبــيــد عــلــى حــســابــه على 
التي  الجهود  نتاج  اإلنجاز هو  »هــذا  »تويتر«: 
بذلتها وزارة الخارجية وتحديدًا شعبة أفريقيا 
فــي الـــوزارة وســفــارات إسرائيل فــي الــقــارة، هذا 
اإلنــــجــــاز ســـيـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى تـــقـــويـــة أنــشــطــتــنــا 
داخــل الــقــارة وفــي العالقة مــع دولــهــا«. وحسب 
االتحاد  فــي  إســرائــيــل  فــإن قبول عضوية  لبيد، 
األفريقي »يصحح املسار الشاذ الذي كان سائدًا 
بــن الطرفن والـــذي ســاد لعقدين، هــذا التطور 
ــى تــقــويــة  ــن الـــجـــهـــود الـــهـــادفـــة إلــ يــمــثــل جـــــزءًا مـ
السياسة الخارجية إلسرائيل«. أما سلفه وزير 
الخارجية السابق غابي أشكنازي فقد عّبر عن 
»الخطوة  »سعادته« بالقرار األفريقي، ووصفه بـ
الـــســـيـــاســـيـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«. وأضــــــــاف عــلــى 
حسابه على »تويتر« أن قبول إسرائيل كعضو 
مراقب في االتحاد األفريقي كان »أحد األهداف 
الرئيسية التي وضعها أمام وزارة الخارجية«، 
إثيوبيا  فــي  إســرائــيــل  تــقــديــم سفير  أن  معتبرًا 
االتحاد  مقر  في  مراقب  كعضو  اعتماده  أوراق 
ــار إلـــى أن  دلــيــل عــلــى تحقيق هـــذا الــهــدف. وأشــ
ســفــارات إســرائــيــل فــي أفــريــقــيــا وأطــــراف أخــرى 
أسهمت في تحقيق هذا الهدف من خالل تعزيز 
عالقات إسرائيل بأفريقيا في مجاالت: الصحة، 

االقتصاد، األمن، ومجاالت كثيرة أخرى.
ــا، أبــــــــــــرزت صـــحـــيـــفـــة »هــــــآرتــــــس«  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
التي  التطبيع  اتــفــاقــات  أن  حقيقة  اإلســرائــيــلــيــة 
والــســودان،  املغرب  من  كل  إسرائيل مع  عتها 

ّ
وق

وتــــدشــــن الـــعـــالقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع تــشــاد 
إسرائيل  لقبول  التمهيد  فــي  أسهمت  وغينيا، 
أن  إلــى  الصحيفة  األفريقي. ولفتت  االتــحــاد  في 
إسرائيل حاولت خالل األعوام املاضية الحصول 
األفــريــقــي، لكنها  مــجــددًا على عضوية االتــحــاد 
ــــك، مــنــوهــة إلــــى أن الــخــارجــيــة  لـــم تــنــجــح فـــي ذلـ
املــاضــيــة »حملة  فــي األشــهــر  ــت 

ّ
اإلسرائيلية شــن

ــهــــدف مــمــكــنــًا.  ســـيـــاســـيـــة« بـــهـــدف جـــعـــل هـــــذا الــ
وأوضـــحـــت أنـــه فــي إطــــار هـــذه الــحــمــلــة توجهت 
نائبة وكيل الخارجية للشؤون األفريقية عليزا 
بـــن نـــون إلـــى أديــــس أبـــابـــا والــتــقــت بــثــالثــن من 
ــــدول األعـــضـــاء فـــي االتـــحـــاد األفــريــقــي  مــمــثــلــي الـ
إلقـــنـــاعـــهـــم بـــقـــبـــول عـــضـــويـــة إســـرائـــيـــل كــعــضــو 
عن  الصحيفة  ونقلت  املنظمة.  هــذه  فــي  مــراقــب 
بــن نـــون قــولــهــا: »ال تكمن أهــمــيــة هـــذه الخطوة 
السياسي  االعــتــراف  تعزز  أنها  في حقيقة  فقط 
بــإســرائــيــل، بــل تــوفــر طــاقــة كــامــنــة لــلــتــعــاون في 
الـــكـــثـــيـــر مــــن املـــــجـــــاالت، ال ســـيـــمـــا فــــي مــكــافــحــة 
اإلرهـــــــاب وكـــــورونـــــا«. وحـــســـب الــصــحــيــفــة، فــإن 
حـــصـــول إســـرائـــيـــل مــــجــــددًا عـــلـــى مـــكـــانـــة عــضــو 

ــاد األفــــريــــقــــي ســـيـــحـــّســـن مــن  ــ ــــحـ ــي االتـ ــب فــ ــراقــ مــ
األفريقية  بالدول  عالقاتها  تعزيز  على  قدرتها 
ويــوفــر الــفــرصــة لــتــدشــن مــشــاريــع مشتركة في 
تتعلق  مشاريع  املــجــاالت، وضمنها  مــن  الكثير 
بمواجهة اإلرهاب ومكافحة تفشي وباء كورونا. 
ــيــــل تــحــتــفــظ  ــرائــ ــت الــصــحــيــفــة أن إســ ــ ــحـ ــ وأوضـ
بـــعـــالقـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع 46 دولــــــة مــــن دول 

االتحاد األفريقية التي يبلغ عددها 55 دولة.
أما صحيفة »غلوبس« االقتصادية اإلسرائيلية 
فاعتبرت أن قــبــول إســرائــيــل عــضــوًا مــراقــبــًا في 
اإلسرائيلية  الشركات  يمنح  األفريقي  االتــحــاد 
فرصة لالستثمار هناك بشكل كبير، معتبرة أن 
الطاقة الكامنة في هذه املجال »هائلة«. وشددت 
ــة،  ــزراعـ الــصــحــيــفــة عــلــى أن مـــجـــاالت الـــطـــاقـــة، الـ
الــتــي تسمح  الرئيسية  املــجــاالت  تمثل  واملــيــاه، 
للمستثمرين اإلسرائيلين بالعمل في أفريقيا، 
ــا يـــزيـــد مــــن أهـــمـــيـــة الـــفـــرص  ــى أن مــ ــ مـــشـــيـــرة إلـ
االقـــتـــصـــاديـــة لــالســتــثــمــار فـــي أفــريــقــيــا حقيقة 
حــصــول الـــقـــارة عــلــى مــســاعــدات مــالــيــة ضخمة 
باإلضافة إلى الفرص التي يمنحها »الصندوق 

األفريقي«.

المراقب  عضوية  منح  يتم  كيف 
في االتحاد األفريقي؟

بــمــوجــب مــحــاضــر اجــتــمــاع املــجــلــس التنفيذي 
فـــي الـــــــدورة الـــعـــاديـــة الـــســـادســـة فـــي الــعــاصــمــة 
الــفــتــرة املــمــتــدة بــن 24  النيجيرية أبـــوجـــا، فــي 
و28 يناير/كانون الثاني 2005، فقد تم اعتماد 
 »)VI(  161/EX.CL« رقــم  تحمل  الــتــي  الوثيقة 
بـــعـــنـــوان مـــشـــروع مــعــايــيــر مــنــح صــفــة املـــراقـــب 
ــام االعــــتــــمــــاد داخـــــــل االتـــــحـــــاد األفـــريـــقـــي  ــ ــظـ ــ ونـ
ديسمبر 2004، فإن املبادئ التي يجب تطبيقها 
فــي اعــتــمــاد الـــدول غير األفــريــقــيــة لــدى االتــحــاد 

األفريقية، تتضمن:
أواًل: يجب أن تتطابق أهداف وغايات الدول غير 
األفريقية الراغبة في االعتماد مع روح وأهداف 
ومبادئ االتحاد األفريقي كما وردت في القانون 

التأسيسي.
ــــدول غــيــر األفــريــقــيــة املــعــتــمــدة  ثــانــيــًا: تــتــعــهــد الـ
بــدعــم عــمــل االتـــحـــاد األفــريــقــي وتــعــزيــز املعرفة 

بمبادئه وأنشطته.
ثالثًا: يجوز أن تعتمد الدول غير األفريقية لدى 

االتحاد األفريقي وفقًا لهذه املعايير.

غير  ــدول  الـ اعتماد  عملية  بــشــأن  ــا  أم
األفريقية فإنه يجب:

أواًل: عــلــى الــــدول غــيــر األفــريــقــيــة املــعــتــمــدة لــدى 
ــة الــديــمــقــراطــيــة  جــمــهــوريــة إثــيــوبــيــا االتـــحـــاديـ
والراغبة في االعتماد لدى االتحاد األفريقي أن 

تبلغ رئيس املفوضية بذلك.
ثــانــيــًا: يــنــظــر الــرئــيــس فـــي مــثــل هــــذه الــطــلــبــات 
ــواردة فــي الــقــانــون  ــ ــداف الـ ــ وفــقــًا لــلــمــبــادئ واألهـ
التأسيسي واملــقــررات ذات الصلة الــصــادرة عن 
أجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي ويبلغ 
الدول األعضاء باألمر للحصول على تعليقاتها 

ومالحظاتها.
ثــالــثــًا: إن لـــم يــكــن هــنــاك اعـــتـــراض فـــي غــضــون 
تاريخ اإلشعار،  )45( يومًا من  خمسة وأربعن 
يــقــبــل الــرئــيــس أوراق اعــتــمــاد رئــيــس بــعــثــة أو 

ممثل الدولة غير األفريقية.
ــًا: فــــي حـــالـــة االعـــــتـــــراض، ال يـــقـــوم رئــيــس  ــعــ رابــ
املسألة  الطلب وإنما يدرج  املفوضية بمعالجة 

في جدول أعمال املجلس التنفيذي.

األفريقية  غير  الــدول  حقوق  بشأن  أما 
اجتماعات  ــداوالت  ــ م فــي  المعتمدة 
لرؤساء  يجوز  فإنه  األفريقي  االتــحــاد 
األفريقية  غير  الــدول  ممثلي  أو  بعثات 

المعتمدة:
الـــدورات  الــدعــوة لحضور  إليهم  أن توجه  أواًل: 
الـــعـــلـــنـــيـــة ملــــؤتــــمــــرات االتـــــحـــــاد األفــــريــــقــــي ذات 

االهتمام بالنسبة لهم.
ثــانــيــًا: الــوصــول إلـــى وثــائــق االتــحــاد األفــريــقــي 

على أن تكون:
)أ( غير ذات طابع سّري.

لــلــمــراقــبــن  اهـــتـــمـــام  مــســائــل ذات  تـــتـــنـــاول  )ب( 
املعنين.

االتحاد  أجــهــزة  اجتماعات  فــي  املــشــاركــة  ثالثًا: 
األفــريــقــي فــقــط وفــقــًا لــلــشــروط الـــــواردة فــي هــذا 

الجزء.
رابعًا: بإذن رئيس املؤتمر، املشاركة في مداوالت 
دون  مــن  لحضورها  يــدعــون  التي  االجتماعات 

حق التصويت.
مؤتمرات متخصصة  رئيس  من  بــإذن  خامسًا: 
مسألة  حــول  ببيان  اإلدالء  لحضورها،  يــدعــون 

الــبــيــان إلــى رئيس  تهمهم على أن يــرســل نــص 
املؤتمر مسبقًا عن طريق رئيس املفوضية.

االجتماعات  لهم خــالل  الكلمة  إعــطــاء  ســادســًا: 
العلنية التي يدعون لحضورها للتحدث حتى 
يتمكنوا من الرد على أسئلة قد توجهها إليهم 

الدول األعضاء.

وبخصوص العالقات بين االتحاد األفريقي 
والدول غير األفريقية المعتمدة:

أواًل: تتعهد الدول غير األفريقية املعتمدة بإقامة 
عـــالقـــات تـــعـــاون وثــيــقــة مـــع االتـــحـــاد األفــريــقــي 
مــعــه حـــول جميع  مـــشـــاورات منتظمة  وإجـــــراء 

املسائل ذات االهتمام املشترك.
من  وتعليقه وسحبه  االعــتــمــاد  منح  إن  ثــانــيــًا: 
الــــــدول غــيــر األفـــريـــقـــيـــة هـــو مـــن مـــيـــزة االتـــحـــاد 
ــي أي  ــقــــي وال يـــكـــون مـــوضـــع تــحــكــيــم فــ األفــــريــ

محكمة.

كيف تمكنت إسرائيل من نيل صفة 
المراقب؟

وفــقــًا لــصــحــيــفــة »هــــآرتــــس«، فـــإن إســرائــيــل تقيم 
عالقات دبلوماسية مع 46 من أصل 55 دولة في 
كــانــت ال تشغل سفاراتها  وإن  األفــريــقــيــة  الــقــارة 
ســـوى فــي 15 دولـــة فــقــط بحسب مجلة »فــوريــن 
السنوات  لم يبد كافيًا طيلة  بوليسي«. لكن ذلك 
املــاضــيــة لــتــأمــن الــعــضــويــة لــهــا، فــمــا الـــذي تغير 
أخيرًا؟ بموجب بيانات االعتراض الصادرة، فإن 
الجزائر أكدت أنه تم منح صفة مراقب إلسرائيل 
»مـــن دون إجــــراء مـــشـــاورات مــوســعــة مسبقة مع 
الـــدول األعــضــاء«، فيما أكـــدت جــنــوب أفريقيا أن 
مفوضية االتــحــاد األفــريــقــي »اتــخــذت هــذا الــقــرار 
مــن جــانــب واحـــد ومــن دون إجـــراء مــشــاورات مع 
أعضائها«. وأشارت ناميبيا إلى نّيتها االعتراض 

على القرار ما يشير إلى عدم علمها املسبق. 

إسرائيل عضوًا مراقبًا 
في االتحاد األفريقي 

مراقب  عضو  صفة  إسرائيل  نيل  خبر  مــّر 
يوليو/تموز   22 يوم  األفريقي،  االتحاد  في 
مرتبة  إلى  يرقى  وذلك  الضجة،  من  األدنى  بالحد  الماضي، 
رئيس  بطلها  حيلة  وتواطؤ.  حيلة  عن  الناتجة  الفضيحة 

وتواطؤ  محمد،  فكي  موسى  األفريقية  المفوضية 
شك  بال  فكانت  الكبرى  اإلهانة  أما  إثيوبيا.  المقر،  دولة  من 
الصمت العربي األفريقي الذي لم تخرقه سوى الجزائر التي 
البلدان  من  مجموعة  مع  دبلوماسيًا  مسعى  حاليًا  تقود 

األفريقية، إلبطال تلك العضوية. تتبّع الخبر وما سبقه وما 
يحّضرون  لها  أفارقة  وأصدقاء  إسرائيل  أن  يكشف  تــاله، 
اإلعالم  به  اعترف  الذي  الثابت  أما  سنوات.  منذ  للمشروع 
والسودان  المغرب  مع  التطبيع  اتفاقات  أن  فهو  العبري، 

أسهمت في التمهيد لقبول إسرائيل في االتحاد األفريقي، 
وهو أمر ضروري بالنسبة لتل أبيب »لمعرفة ما يحدث« داخل 
سوق  لها  بالنسبة  أفريقيا  أن  ذلك  القاري،  االتحاد  أروقة 

ضخم لمنتجاتها األمنية االستخباراتية

يقول الباحث 
السوداني المقيم 

في أديس أبابا 
عباس محمد، 

في حديث مع 
»العربي الجديد«، 

إن تمرير قرار 
قبول إسرائيل 

كمراقب من دون 
اتّباع اإلجراءات 
في مثل هذه 

الحاالت أو احترام 
المؤسسات، 

ينطوي على 
سابقة خطيرة 

ستعصف 
بمشروع اإلصالح 
الذي قاده الرئيس 

الرواندي بول 
كاغامي )الصورة( 

أخيرًا، ومن 
الصعب الجزم 

بمن يقف وراء 
هذه الخطوة 
تحديدًا سوى 

تصرف موسى 
فكي. ويرى 

محمد أن الصمت 
العربي تجاه هذه 

الخطوة سببه 
مشروع التطبيع 

الذي قادته 
أبوظبي أخيرًا 

مما أثر سلبًا على 
تماسك موقف 
االتحاد األفريقي 

الراسخ تجاه 
دعم القضية 
الفلسطينية. 

ويتوقع أن يتم 
طرح الموضوع 
داخل مؤسسات 
االتحاد األفريقي 

بعدما تم 
ضمان إدراجه 

في األجندة 
والمناقشات 

وسيتم التصويت 
عليه وربما يحصل 

على موافقة 
بعض الدول.

يقول عضو 
البرلمان العربي 

النائب في البرلمان 
الصومالي منذ 

عام 2001 محمد 
عمر طلحة، 

في حديث مع 
»العربي الجديد«، 

إن عضوية 
إسرائيل بصفة 

مراقب في 
االتحاد األفريقي 

أمر خطير جدًا لم 
تدرك خطورته 

الجيوسياسية بعد 
الدول العربية، 
خصوصًا غير 

المطبّعة مع 
إسرائيل، التي 

لديها استراتيجية 
بعيدة المدى 

لكل خطواتها 
لتنفيذ مصالحها 

على حساب 
الدول اإلسالمية 
والعربية. ويشير 

طلحة إلى أن 
الجزائر هي 

الوحيدة عربيًا 
التي أعربت عن 

قلقها تجاه 
انضمام إسرائيل 

بصفة مراقب إلى 
االتحاد األفريقي، 

ويبدو أن بقية 
الدول العربية لم 

تحرك ساكنًا بعد، 
فضًال عن الدول 
التي تجرأت على 
تطبيع عالقاتها 

مع الكيان، ولم 
تلِق آذانًا صاغية 

لالنتقادات التي 
واجهتها الدول 

التي وّفرت مناخًا 
إلسرائيل للتحرك 

أفريقيا ضد 
مصالح الدول 

العربية.

حيلة 
بطلها رئيس 

المفوضية

عصف 
باإلصالح

تطور 
خطير

تظاهرة في جوهانسبرغ في مايو الماضي تضامنًا مع فلسطين )ميشيل سبتاري/فرانس برس(

لم يشاور فكي الدول األعضاء في القرار )إيسوف سانوغو/فرانس برس(

ديبي ونتنياهو في تشاد عام 2019 )إبراهيم أدبي/فرانس برس(

حصل اإلعالن غداة 
لقاء السفير اإلسرائيلي 

مع فكي

تقود الجزائر مبادرة 
لسحب صفة مراقب 

من إسرائيل

الغالف  

Tuesday 3 August 2021 Tuesday 3 August 2021
الثالثاء 3 أغسطس/ آب 2021 م  24  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2528  السنة السابعة الثالثاء 3 أغسطس/ آب 2021 م  24  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2528  السنة السابعة
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النيجر: جهاديون 
يقتلون 15 عسكريًا

هـــاجـــم مـــتـــمـــردون جـــهـــاديـــون فــي 
النيجر مهمة إمدادات عسكرية في 
الــبــالد، ما أسفر عن  جنوب غربي 
مقتل 15 جنديًا على األقل وإصابة 
سبعة آخرين، حسبما ذكرت وزارة 
الدفاع. وال يزال ستة جنود آخرين 
عــلــى األقـــــل فـــي عـــــداد املــفــقــوديــن، 
بــعــد الـــهـــجـــوم الـــــذي وقــــع الــســبــت 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة تــــــــــــورودي بــمــنــطــقــة 
ــــت قـــــوات  ــانـ ــ ــيــــث كـ تــــيــــالبــــيــــري، حــ
الدفاع واألمن تنقل اإلمــدادات إلى 

بوني.
)أسوشييتد برس(

نيكول باشينيان رئيسًا 
لوزراء أرمينيا رسميًا

ُعــــــّن نـــيـــكـــول بــاشــيــنــيــان رســمــيــًا 
رئــــيــــســــًا لــــــــلــــــــوزراء فــــــي أرمـــيـــنـــيـــا 
االنتخابات  فــي  حــزبــه  فــاز  بعدما 
ــرة الـــتـــي جـــرت  ــكـ ــبـ  الــتــشــريــعــيــة املـ
ــران املــــاضــــي.  ــ ــزيــ ــ ــيــــو/ حــ ــونــ ــي يــ ــ فـ
للمرة  املنتخب  الــبــرملــان  واجــتــمــع 
األولــــــــــى أمــــــــس، اإلثــــــنــــــن، ورشـــــح 
ــدنــــي«، الــحــاصــل  حــــزب »الـــعـــقـــد املــ
ليصبح  باشينيان  األغلبية،  على 
ــــاره  ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ  رئـــــيـــــســـــا لـــــــــــلـــــــــــوزراء، بـ
ــه. ووقــــــــع الـــرئـــيـــس  ــ ــائـ ــ ــــضـ ــد أعـ ــ ــ أحـ
قــرارا  أرمــن سركيسيان  األرميني 

بتعيينه.
)أسوشييتد برس(

العراق: »التيار الصدري« 
يلّمح لتأجيل االنتخابات

»التيار  لـ السياسي  الجناح  جــدد 
الـــــصـــــدري« بـــزعـــامـــة رجـــــل الـــديـــن 
ــدر، أمـــس  ــ ــــصـ الــــعــــراقــــي مـــقـــتـــدى الـ
االثـــنـــن، تــمــســكــه بــخــيــار مقاطعة 
االنــــــتــــــخــــــابــــــات. وأوضــــــــــــح عــضــو 
ــائـــرون«،  الــبــرملــان عــن تــحــالــف »سـ
ــيـــــار الـــــــصـــــــدري«،  ــتـــ »الـــ ـــ ــع لـــ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ  الـ
السكيني، في إيجاز  النائب رامــي 
ــبــــغــــداد، أن  قــــدمــــه لــلــصــحــافــيــن بــ
البديل في حال لم تجر االنتخابات 
هــو بــقــاء الــحــكــومــة الــحــالــيــة حتى 
إبــريــل/ نــيــســان، أو يــولــيــو/ تموز 
مـــن الـــعـــام املـــقـــبـــل. وأشــــــار إلــــى أن 
ــو إجــــراء  ــغـــرض مـــن الــتــأجــيــل هـ الـ
رأي  عن  تعبر  أن  يمكن  انتخابات 

الناخبن.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيـــة، أمــس  ــــوم« الـــروسـ ــاتـ ــ أعــلــنــت شـــركـــة »روسـ
ــدات مــحــطــة  ــعــ ــاج مــ ــتــ ــن إطــــــالق إنــ ــــن، عــ ــنـ ــ اإلثـ
الضبعة للطاقة النووية في مصر، بعد زيارة 
ــر  ــد مـــصـــري رفـــيـــع املـــســـتـــوى بـــرئـــاســـة وزيـ وفــ
الــكــهــربــاء محمد شــاكــر، أول مــن أمـــس األحـــد. 
واســتــهــل الــوزيــر جــولــتــه بــزيــارة شــركــة »جــي 
أس سي تياجماش«، إحدى أكبر شركات بناء 
اآلالت في روسيا. وقال شاكر في تصريحات 
على هامش الزيارة: »إن ما يجري هو نتيجة 
الــعــمــل الــــــدؤوب املــشــتــرك لـــفـــرق املـــشـــروع من 
ــري. ويـــتـــم تنفيذ  الــجــانــبــن الــــروســــي واملــــصــ
مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية املصرية 
املصرية«،  السياسية  القيادة  من  كامل  بدعم 
ــه ملـــن دواعـــــي ســـرورنـــا أن يظهر  ــ مــضــيــفــًا »أنـ
الــفــريــق املــصــري الـــروســـي نــتــائــج جــيــدة، وأن 
جميع املهام التي يواجهها في تنفيذ املشروع 
يتم إنــجــازهــا بــنــجــاح«. مــن جهته، قــال نائب 

لوكشن:  ألكسندر  »روســاتــوم«  رئيس شركة 
»أود التأكيد على أهمية هذا املشروع لشركة 
روســاتــوم وروســيــا ككل. ال يمكن تنفيذ مثل 
هـــذه املــشــاريــع الــضــخــمــة، مــثــل إنــشــاء محطة 
الكامل  التفاهم  إال من خالل  النووية،  للطاقة 
العمل. ونحن ممتنون جدًا  فــرق  املتبادل بن 
للجانب املصري ألنه تمت بالفعل تهيئة هذا 
الــجــو فــي املــنــطــقــة«. أمـــا رئــيــس هيئة الطاقة 
النووية، مساعد وزير الكهرباء املصري أمجد 
الــوكــيــل، فكشف عــن اســتــعــداد الــوفــد »لــرؤيــة 
ــتــــاج في  الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فـــي مـــواقـــع اإلنــ
تعاوننا  أن  فــي  الثقة  روســيــا، وهـــذا يعطينا 
ســيــســمــح لـــنـــا بـــالـــوفـــاء بــجــمــيــع االلـــتـــزامـــات 
بموجب العقد، وسيتم تصنيع جميع املعدات 
وتسليمها في الوقت املحدد«. وستتألف أول 
محطة طاقة نووية في تاريخ مصر من أربع 
وحــدات طاقة بقوة 1200 ميغاوات، وستقوم 
بتشغيل املفاعالت النووية الروسية املتقدمة 
الذي  الثالث  الجيل  آر 1200« من  »فــي في إي 
الزيارة  السالمة. وجــاءت  أعلى معايير  يلبي 
بــعــدمــا أنــهــت اتـــصـــاالت رفــيــعــة املــســتــوى بن 
مــصــر وروســــيــــا تــعــلــيــق الـــقـــاهـــرة املــبــاحــثــات 
الخاصة بأعمال محطة الضبعة النووية، بن 
»روساتوم«.  وشركة  املصرية  الكهرباء  وزارة 
وجاء ذلك في أعقاب حالة التوتر التي سيطرت 
على العالقات بن الجانبن في أعقاب املوقف 
ــــة ســـد الــنــهــضــة اإلثــيــوبــي،  الـــروســـي إزاء أزمـ
وانــحــيــازه ملــوقــف أديـــس أبــابــا، تحديدًا خالل 
الــتــي عــقــدت فــي الشهر  جلسة مجلس األمـــن 
املاضي، وتأكيد موسكو على إنهاء ما سّمته 
»كافة أشكال التهديد من جانب دولتي املصب 

ليست في إطار الدفاع املشترك. وشّددوا على 
أنها ال تتعارض مع املصالح املصرية، وليست 
موّجهة ضد القاهرة، بل تأتي في إطار تدعيم 
الــوجــود الــروســي فــي شــرق الــقــارة األفريقية. 
وكــان الـــروس يـــرّدون على إرجـــاء مصر زيــارة 

)الـــــســـــودان، مـــصـــر( تـــجـــاه إثـــيـــوبـــيـــا«. وحـــول 
الــتــطــورات األخـــيـــرة، تكشف مــصــادر مصرية 
»العربي الــجــديــد«، أنــه جــرت اتــصــاالت على  لـ
املستوين الدبلوماسي واالستخباري أخيرًا، 
في أعقاب إرجاء مصر زيارة كانت مقررة في 
منتصف الشهر املاضي لوزير الكهرباء محمد 
ــد، للوقوف  شــاكــر إلـــى مــوســكــو عــلــى رأس وفـ
على مستجدات عملية إنتاج املعدات الخاصة 

باملحطة النووية. 
وبــحــســب املــــصــــادر، فــقــد جــــرت اتـــصـــاالت من 
الجانب الروسي، أكد فيها الروس أن االتفاقية 
الــعــســكــريــة مــع الــجــانــب اإلثــيــوبــي، والــتــي تم 
الكشف عنها في أعقاب جلسة مجلس األمن، 

ــاء اإلعـــالن  ــر الــكــهــربــاء إلـــى مــوســكــو. وجــ وزيــ
عــن االتــفــاقــيــة الــعــســكــريــة مــع إثــيــوبــيــا ببيان 
لوزارة الدفاع اإلثيوبية، في 12 يوليو/ تموز 
املــاضــي، جــاء فيه أنــه تــّم توقيع »الــعــديــد من 
روســيــا،  مــع  العسكري  للتعاون  االتــفــاقــيــات« 
ـــ11 للتعاون  ــ فـــي خــتــام االجــتــمــاع املــشــتــرك الـ
التقني العسكري اإلثيوبي الروسي. وإضافة 
إلثــيــوبــيــا، فــقــد أعــلــنــت الــســلــطــات الــســودانــيــة 
لإلمداد  بإقامة مركز  اتفاقية خاصة  مراجعة 
البحري الروسي على أراضيها، إذ نشر موقع 
الحكومة الروسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــي، وثــيــقــة اتـــفـــاق أولـــيـــة مـــع الـــســـودان  ــاضــ املــ
إلنــــشــــاء قــــاعــــدة بـــحـــريـــة فــــي الـــبـــحـــر األحـــمـــر 
الوثيقة  ونــّصــت  بــالــوقــود.  أسطولها  لتزويد 
ــيـــة عــلــى إنـــشـــاء »مـــركـــز دعـــم لــوجــســتــي«  األولـ
في السودان، يمكن من خالله تأمن »صيانة 
وعــمــلــيــات تــزويــد بــالــوقــود واســتــراحــة أفـــراد 
طواقم« البحرية الروسية. ويمكن أن تستقبل 
هــــذه الـــقـــاعـــدة 300 عــســكــري ومـــوظـــف مــدنــي 
كــحــّد أقــصــى، وكــذلــك أربـــع ســفــن، بما فــي ذلك 
مقررًا  وكــان  النووية.  بالطاقة  تعمل  مركبات 
الشمالية ملدينة  الضاحية  القاعدة في  إنشاء 
بورتسودان. وعلى صعيد أزمة سد النهضة، 
أكـــــــد الــــجــــانــــب الــــــروســــــي خـــــــالل االتـــــصـــــاالت 
الـــتـــي جــــرت أن مــوســكــو ال تـــدعـــم طـــرفـــًا على 
حساب آخــر، وأن ما يعنيها هو رفض العمل 
العسكري، ملنع انزالق تلك املنطقة إلى مستنقع 
دموي يصعب معه على أي قوى كبرى تأمن 
مــصــالــحــهــا. ووضــــــع الـــــــروس فــــي الــحــســبــان 
»الــدور الــذي تؤديه إثيوبيا في الحفاظ على 

استقرار منطقة القرن األفريقي«.

تونس: بحث 
خريطة الطريق

»قسد« 
والتحالف 

الدولي

ــيــــارات الــحــركــة  مـــع األحــــــداث املــســتــجــدة وخــ
الــســيــاســيــة عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات األخـــيـــرة، 
وهو ما يبدو أنه سيقود إلى تغييرات داخل 

هياكل »النهضة«.
»االتحاد العام  لـ وأكد األمن العام املساعد 
التونسي للشغل«، محمد علي البوغديري، 
املنظمة  فـــي  ــة  ــ ــ اإلداريـ الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة   

ّ
أن

اجتماعًا،  الثالثاء  اليوم  »ستعقد  النقابية 
وســـيـــكـــون الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــــي الـــبـــالد 
وتــفــاصــيــل مــشــروع خــريــطــة الــطــريــق التي 
أعماله«.  جــدول  رأس  االتــحــاد على  يعدها 
»العربي  لـ فــي تصريح  الــبــوغــديــري،  وأفـــاد 
الـــجـــديـــد«، بــــأن »االتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
للشغل سيتحرك في إطار خريطة الطريق 
التي ينكّب على إعدادها، وسيتم تقديمها 
إلـــى الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد«. ولــفــت إلـــى أن 
ــاورات رسمية  ــاد لـــم يــبــدأ بــعــد مـــشـ »االتـــحـ
مع األحــزاب في هذا االتــجــاه«. وكــان األمن 

من جانبها، أكدت »قسد« في البيان الختامي 
 »تنظيم داعش ال يزال 

ّ
الجتماع مجالسها، أن

يــتــصــدر قــائــمــة املــخــاطــر الــتــي تــهــدد ســكــان 
 
ً
شمال شرقي سورية والعالم الحر«، مؤكدة
أنها »مستمرة في استئصال خاليا التنظيم 

بالتعاون مع التحالف الدولي«.
بدوره، أوضح رياض درار، الرئيس املشترك 
وهو  )مــســد(،  الديمقراطية  ســوريــة  ملجلس 
مع  حديث  في  »قسد«،  لـ السياسي  الجناح 
 هـــذه الـــقـــوات »تقيم 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن

مؤتمرًا سنويًا تجدد فيه السياسات، وتقرأ 
كل ما جرى من أحداث في عام سبق«. وأكد 
 »قسد تواصل عملها في مالحقة خاليا 

ّ
أن

تنظيم داعـــش، الــتــي زاد عــددهــا فــي اآلونــة 
 »الـــحـــرب ال تــزال 

ّ
األخـــيـــرة«، مــشــيــرًا إلـــى أن

مــســتــمــرة مـــن قــبــل أطـــــراف تــابــعــة لــلــجــانــب 
الــتــركــي ولــلــنــظــام الــــســــوري«. وتـــابـــع »هـــذه 
األمـــــور تــحــتــاج دائـــمـــًا إلـــى رســـم ســيــاســات 
 »قــســد تقوم 

ّ
جــديــدة ملــواجــهــتــهــا«. وبـــّن أن

بـــرســـم ســيــاســة أخــــــرى، مـــن أجــــل أن تــكــون 
م 

ّ
التعل بــمــيــزات جــديــدة مختلفة، مــن خــالل 

ــدروس الــعــســكــريــة«، مــضــيــفــًا: »نــحــن  ــ مـــن الــ
راضــــون عــن نــتــائــج االجــتــمــاع، ولــديــنــا أمــل 
بمزيد مــن الــتــقــدم والــتــطــويــر، لتكون قــوات 

قسد رائدة ومنظمة«.
ــي بـــقـــيـــادة الـــواليـــات  ــدولــ وكـــــان الــتــحــالــف الــ
املــتــحــدة قــد أعــلــن فــي أكــتــوبــر/ تشرين األول 

تونس ـ أدم يوسف، بسمة بركات

ــة  ــيـ ــزبـ ــحـ ــــات الـ ــركـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ تـ
والنقابية في تونس لتطويق األزمة 
الرئيس  قـــرارات  فيها  تسببت  التي 
قــيــس ســعــّيــد فــي 25 يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي، 
عــنــدمــا أعــلــن تــعــلــيــق عــمــل الــبــرملــان ملـــدة 30 
يــومــًا ورفـــع الــحــصــانــة عــن أعــضــائــه وإعــفــاء 
رئيس الحكومة هشام املشيشي من منصبه، 
وما تال ذلك من قرارات أخرى، عّدها كثيرون 
الدعوات  مواصلة  وقــع  على  انقالب،  بمثابة 
رأس  الديمقراطي. وعلى  املسار  إلى  للعودة 
التي يقوم بها االتحاد  التحركات، تلك  هذه 
التونسي العام للشغل، والذي يبحث، اليوم 
الثالثاء، خريطة الطريق التي سبق أن أعلن 
بصدد إعدادها القتراحها على سعّيد، بينما 
داخل  الواسعة  والنقاشات  التباينات  تبرز 
والتعامل  األزمــة  إدارة  النهضة بشأن  حركة 

أمين العاصي

الــدولــي ضــد تنظيم  جــدد التحالف 
»داعش« التزامه بدعم »قوات سورية 
اختصارًا  واملعروفة  الديمقراطية« 
»قــســد«، والــتــي خاضت على مــدى سنوات  بـــ
حــربــًا بــدعــم مــن هــذا التحالف ضــد التنظيم 
حــتــى طــردتــه مــن شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، ما 
جعل منها العبًا عسكريًا وسياسيًا بارزًا في 
املشهد السوري. لكن هذه القوات لم تتوقف 
عــنــد حـــدود الــقــتــال ضــد »داعـــــش«، إذ كبرت 
مناحي  عــلــى  سلطاتها  وكــرســت  مطامعها 
الـــحـــيـــاة كـــافـــة فـــي مــنــاطــق نـــفـــوذهـــا، ولــيــس 
االجــتــمــاع الــســنــوي ملــجــالــس »قـــســـد«، الـــذي 
عقد أول من أمس األحد، بمشاركة التحالف 
 على مدى سعي هذه القوات 

ً
الدولي، إال دليال

تخطيه  يمكن  ال  كــالعــب  وجــودهــا  لتكريس 
في أي معادلة لحل األزمة السورية.

وعقد االجتماع في مدينة الحسكة، بمشاركة 
قادة القوات واملجالس العسكرية في »قسد«، 
ــن الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، ومـــســـؤولـــي  ووفــــــد مــ
»اإلدارة الذاتية«، وبحث »التطورات امليدانية 
والـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
سورية واملنطقة، وعمليات مكافحة اإلرهاب 
ــن واالســـتـــقـــرار وتــعــزيــز  وســبــل تــرســيــخ األمــ
النمو االقتصادي في شمال وشرق سورية«، 
ــر الــبــيــان الــخــتــامــي لــالجــتــمــاع.  وفــــق مـــا ذكــ
وأضاف البيان »كما بحث املجتمعون وضع 
املــنــاطــق املــحــتــلــة مـــن قــبــل تــركــيــا واملـــواقـــف 
شمال  تجاه  النظام  يتخذها  التي  العدائية 
شرق سورية«. ودعا املجتمعون النظام إلى 
»ضرورة املساهمة في إيجاد حل دائم لألزمة 
الـــذاتـــيـــة  اإلدارة  مــــع  والــــتــــفــــاوض  ــة  الـــســـوريـ
عــلــى مــبــدأ االعـــتـــراف بــهــذه اإلدارة والــقــبــول 

بخصوصية قوات سورية الديمقراطية«.
ــــي ضــــد تــنــظــيــم  ــدولـ ــ ــل الـــتـــحـــالـــف الـ ــ ــــواصـ ويـ
»داعـــش« التعويل على »قــســد«، إذ أكــد قائد 
قوات هذا التحالف، الجنرال بول تي كالفيرت، 
في كلمة له خالل مشاركته في االجتماع، أول 
 »الــشــراكــة بــن التحالف 

ّ
مــن أمــس األحـــد، أن

ــــن أجــــــل الــــقــــضــــاء عــلــى  ــرة، مـ ــمـ ــتـ ــد مـــسـ وقــــســ
 »داعش انتهى جغرافيًا، 

ّ
داعش«. وأضاف أن

ولكن الشراكة مع قسد مستمرة حتى هزيمة 
الــتــنــظــيــم نــهــائــيــًا«. واعــتــبــر قــائــد الــتــحــالــف 
الدولي في كلمته، أن »هناك ثالثة أنواع من 
قسد،  مــع  التحالف  حققها  التي  النجاحات 
والسجون  النازحن  وهــي: حماية مخيمات 
ورفــع  داعـــش،  تنظيم  حيث يحتجز عناصر 
الوعي الدولي بشأن املشاكل التي يواجهها 
الناس في شمال شرق سورية، باإلضافة إلى 

تمكن قسد لالستمرار في مكافحة داعش«.

التقى  الطبوبي،  الدين  نور  العام لالتحاد، 
أمـــس اإلثــنــن األمــــن الــعــام لــحــزب »الــتــيــار 
وقيادين  الــشــواشــي،  غــازي  الديمقراطي«، 

من الحزب.
ــداث املستجدة  ــ فــي هـــذه األثـــنـــاء، كــانــت األحـ
تواصل اإللقاء بظاللها على حركة النهضة. 
وفي السياق، قال املستشار الخاص لرئيس 
الحركة، سامي الطريقي، إن املكتب التنفيذي 
ــد يــشــهــد تـــغـــيـــيـــرات قــريــبــة.  »الـــنـــهـــضـــة« قــ ـــ لـ
»الــعــربــي  وأوضــــــح الـــطـــريـــقـــي، فـــي حـــديـــث لـــ
 »الحركة قد تشهد تغييرًا قياديًا، 

ّ
الجديد«، أن

إلى  املسارعة  تتم  قد  منتظر  مؤتمر  وهناك 
ــقـــده، ويــمــكــن أن يــتــم اآلن الــتــغــيــيــر داخـــل  عـ
املــكــتــب الــتــنــفــيــذي«. وأشــــار الــطــريــقــي إلـــى أن 
»حراكا داخل النهضة يدفع في هذا االتجاه«، 
راشــد  الحركة  أن »تغيير رئيس  مــشــددًا على 
 
ّ
ــد أن ــ الـــغـــنـــوشـــي غـــيـــر مــــطــــروح حـــالـــيـــًا«. وأكــ
واملحافظة  قــائــمــة،  تبقى  أن  يــجــب  »الــنــهــضــة 
ــيـــد يـــكـــون بـــاحـــتـــرام الــعــمــل  عـــلـــى هـــــذا الـــرصـ
داخــلــهــا، وأن يفضي ذلـــك إلـــى انــتــقــال سلس 

يخرج الحركة والبالد من املزالق«.
ــان املــجــلــس الــوطــنــي لــلــشــبــاب فـــي حــركــة  وكــ
قيادة  »تكوين  إلــى  الغنوشي  دعــا  النهضة، 
كـــفـــاءات شبابية،  تتضمن  لــإلنــقــاذ،  وطــنــيــة 
وتـــكـــون بـــدايـــة ملــســار الــتــجــديــد فـــي الــقــيــادة 

ســـوريـــة  »قـــــــــوات  تـــأســـيـــس  ــــن  عـ  ،2015 عــــــام 
ــاد مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــــحـ ــــن اتـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« مـ
الــفــصــائــل الــعــربــيــة والـــكـــرديـــة والــتــركــمــانــيــة 
واآلشورية في شمال شرقي سورية، ملواجهة 
تــنــظــيــم داعــــش الــــذي كـــان فـــي ذاك الـــعـــام في 
ذروة قوته. وأسندت رئاسة »مجلس سورية 
الــديــمــقــراطــيــة« إلــى املــعــارض الــســوري هيثم 
بداية عام  أعلن في  والــذي سرعان ما  مناع، 
الــتــحــالــف، بسبب  مـــن هــــذا  انــســحــابــه   2016
إعـــالن األكــــراد عــن نــظــام فــدرالــي فــي مناطق 
سيطرتهم بشمال سورية، في خطوة رفضها 
النظام واملــعــارضــة على حــد ســـواء. ويهيمن 
األكــراد على »قسد« من خالل وحدات حماية 

ــاذ املـــســـار  ــقــ الــتــنــفــيــذيــة داخــــــل الـــحـــركـــة، إلنــ
ــد املــجــلــس، في  ــ ــبــــالد«. وأكـ الــســيــاســي فـــي الــ
بيان نشر مساء أول من أمس األحــد، أن هذا 
 شــبــاب الــحــركــة عــلــى اخــتــالف 

ّ
»مــطــلــب لــجــل

ــراع في  أن »اإلسـ املجلس  توجهاتهم«. وأكــد 
إنـــجـــاز تــقــيــيــم مــوضــوعــي وواقـــعـــي لتجربة 
الـــحـــركـــة فـــي الـــحـــكـــم، وتـــحـــريـــر الـــشـــبـــاب من 
الشعب  رســائــل  وتلقف  الداخلية،  الخالفات 

.»
ً
التونسي، بات أمرًا ضروريًا وعاجال

وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــتـــطـــورات املــشــهــد الــحــالــي 
وخــريــطــة الــطــريــق الــتــي تــبــحــثــهــا الــنــهــضــة، 
بالحوار  تتمسك  »الــحــركــة  إن  الطريقي  قــال 
إلى  أواًل  أساسًا للخروج من األزمــة، وتدعو 
تشكيل حكومة تنال ثقة البرملان، بعد عودته 
للعمل، من دون أن تكون النهضة طرفًا فيها 
أو في املــشــاورات املتعلقة بها«، موضحًا أن 
بشكل  يكون  ربما  البرملان،  عمل  »استرجاع 
آخر بعد اتفاقات تكون بحوار وطني، ووضع 
آليات عمل تمكن الدولة من العمل بسالسة«. 
وأشـــــار إلــــى أن »الــــحــــوار الــوطــنــي يــمــكــن أن 
يقود إلى انتخابات تشريعية مبكرة إلضفاء 
وللخروج  يوليو   25 إعالنات  على  الشرعية 

من حالة الالشرعية«.
الــفــعــل  تــــتــــواصــــل ردود  ذلـــــــك،  فــــي غــــضــــون 
ــادي فــي  ــيـ ــقـ ــال الـ ــ عـــلـــى قــــــــرارات ســـعـــّيـــد، إذ قـ
سفيان  النائب  الديمقراطي«،  »التيار  حــزب 
املخلوفي، أول من أمس األحد، عبر صفحته 
بموقع »فيسبوك«، إن »املزاج السياسي العام 
أو  الخوف  إمــا  اليوم يخّيم عليه  في تونس 
زلنا  »مــا  أنــه  املخلوفي  واعتبر  االنتهازية«. 
حتى اآلن في زمن تجاوزات عميقة للدستور 
 ومـــضـــمـــونـــًا«. واعـــتـــبـــر املــخــلــوفــي أن 

ً
شـــكـــال

ما  الكرامة  جماعة  من  وحلفاءها  »النهضة 
ــرون مـــا فــعــلــوه للدفع  ــوا يــكــابــرون وال يــ ــ زالـ
املجهول«.  واملستقبل  الكارثة  نحو  بالبالد 
الــعــودة بسرعة  وأوضـــح املخلوفي أن »عــدم 
تحت غطاء الشرعية الدستورية هي وضعية 
الــبــاب بجدية  الــرئــيــس نفسه، وتفتح  تــهــدد 
أمـــام مــن لهم حقًا الــرغــبــة فــي االنــقــالب على 
الحالية  والوضعية  والــثــورة،  الديمقراطية 
ــونـــس فــــي أتــــون  فــتــحــت األبــــــــواب إلدخـــــــال تـ
الصراعات اإلقليمية«. وشدد املخلوفي على 
الجلب  ــيـــرة ومـــذكـــرات  »الــتــوقــيــفــات األخـ أن 
ــطـــرق الــغــامــضــة الــتــي تــتــدخــل  الــــصــــادرة والـ
فيها بــعــض الــفــرق األمــنــيــة واالعــتــمــاد على 

املحكمة العسكرية، ليست مطمئنة«.
التونسي  وفــي هــذا اإلطـــار، اعتصم املحامي 
مهدي زقروبة، أمس اإلثنن، في مقر املحكمة 
االبتدائية بالعاصمة تونس، خشية توقيفه 
ــيـــة املــــعــــروفــــة إعـــالمـــيـــًا  عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــقـــضـ
»حــادث املــطــار«، عندما شهد مطار قرطاج  بـــ
الدولي، في مـــارس/آذار املاضي، شجارًا بن 
عــنــاصــر مــن أمـــن املــطــار ونــــواب فــي »ائــتــالف 
الكرامة«، إثر محاولة نواب »االئتالف« الدفاع 
لــدواٍع  عن مسافرة منعت من مــغــادرة البالد 
أمــنــيــة. وقـــال رئــيــس كتلة »ائــتــالف الــكــرامــة« 
الدين مخلوف،  التونسي، سيف  البرملان  في 
عــبــر حــســابــه عــلــى فــيــســبــوك، إن »األســـتـــاذ 
مهدي زقــروبــة املحامي الــحــّر، واملــحــال معنا 
أمـــــام قـــضـــاء الــعــســكــر فـــي مـــا عــــرف بــحــادث 
املطار، موقفه هو موقفنا جميعًا، لن نعترف 
بمحاكمات املدنين أمام املحاكم العسكرية«.

من جهة أخرى، طالب حزب »الشعب يريد«، 
)وهـــو حـــزب تــكــون حــديــثــًا ويــضــم مجموعة 
ــوا فــي  ــمـ ــاهـ ــمـــون أنـــهـــم سـ ــزعـ ــاب يـ ــبـ ــشـ ــن الـ مــ
إيـــصـــال قــيــس ســعــيــد لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة 
الــرئــاســة عالقتها بـــه(، بــإقــالــة مديرة  ونــفــت 
نــاديــة عكاشة، ومثولها  الــرئــاســي،  الــديــوان 
أمام قاضي التحقيق، بشأن قضية »الظرف 
فيها  القضاء  أقــر  والتي  للرئيس،  املسموم« 
ــثـــول مـــديـــرة  ــأن األبــــحــــاث مــتــوقــفــة عـــلـــى مـ ــ بـ
الرئاسي أمام قاضي التحقيق، إلى  الديوان 
جـــانـــب قــضــيــة ثــانــيــة رفــعــهــا ســفــيــر تــونــس 
السابق باألمم املتحدة، قيس القبطني، ضد 
عكاشة، بتهمة التشويه املمنهج واستعمال 
وســائــل الــدولــة للمس مــن نزاهته، والــتــي لم 
الرئاسي  الديوان  أيضًا مديرة  فيها  تحضر 

ولم تمثل أمام القضاء.

الشعب التي تعد النواة الصلبة لهذه القوات 
مــنــذ تــأســيــســهــا. وتــســيــطــر »قــــــوات ســوريــة 
الديمقراطية« على نحو ثلث مساحة سورية، 
الرقة  محافظتي  مساحتي  أغــلــب  تقع  حيث 
والحسكة تحت سيطرتها، إضافة إلى نصف 
الــــزور، وجــانــب كبير مــن ريف  محافظة ديــر 
الــفــرات،  نهر  شرقي  الشرقي،  الشمالي  حلب 
مع مدينتي منبج وتل رفعت وبعض ريفهما، 
غربي النهر. وتعد املنطقة التي تسيطر عليها 
العرب غالبية سكانها،  »قسد« والتي يشكل 
إليها على  بــل ينظر  بــالــثــروات،  األكــثــر غنى 
وأكبر حقول  أهــم  املفيدة. وتقع  أنها سورية 
الــنــفــط والـــغـــاز تــحــت ســيــطــرة »قـــســـد«، ولعل 
أبرزها حقول الرميالن في محافظة الحسكة 

وحقال العمر والكونيكو في ريف دير الزور.
وتــتــبــع لــقــوات »قــســد« الــعــديــد مــن املجالس 
العسكري،  الــرقــة  وهـــي: مجلس  الــعــســكــريــة، 
ومــجــلــس مــنــبــج الـــعـــســـكـــري، ومــجــلــس ديــر 
العسكري. وكــان قائد »قــســد« مظلوم  الـــزور 
أواخــر  عبدي قد كشف في حديث صحافي، 
 عــدد هــذه الــقــوات هــو 80 ألفًا، 

ّ
عــام 2019، أن

إضافة إلى 30 ألفًا من قوات األمن الداخلي. 
أنتوني  األميركي  الخارجية  وزيــر  وبحسب 
مــقــاتــلــي تنظيم  مـــن  آالف   10  

ّ
ــإن ــ فـ بــلــيــنــكــن، 

ــاز فــي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ »داعــــــــــــش« مـــــا زالــــــــــوا رهـــــــن االحـ
ــًا هـــذا  ــفــ ــــد«، واصــ ــــسـ ــا »قـ ــرهـ ــديـ مـــعـــســـكـــرات تـ
الــوضــع فــي تــصــريــحــات لــه فــي 28 يــونــيــو/ 

حزيران املاضي، بأنه »غير مقبول«.
ــان مــن  ــ وواجــــهــــت »قــــســــد« أكـــثـــر مــــن تـــحـــد كـ
أبــرزهــا فــي مطلع عام  املمكن أن يطيح بها؛ 
2018 عندما هاجم الجيش التركي وفصائل 
املعارضة املرتبطة به منطقة عفرين في ريف 
حلب الشمالي الغربي، فاضطرت هذه القوات 
لــالنــســحــاب بــعــد مــقــاومــة قــصــيــرة. كــمــا بــرز 
تحٍد ثاٍن في أواخر عام 2019، حن هاجمت 
فصائل املعارضة بدعم تركي منطقة شرقي 
السيطرة على شريط  وانتزعت  الفرات،  نهر 
نحو  وبعمق  كيلومتر   100 بــطــول  حـــدودي 
33 كــيــلــومــتــرًا، فــوجــدت هـــذه الــقــوات نفسها 
مـــضـــطـــرة إلـــــى تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق عـــســـكـــري مــع 
الروسي سمح ملوسكو بنشر قوات  الجانب 
لها وللنظام السوري في مناطق عدة شرقي 
الــفــرات، وهــو مــا جعل مــن الـــروس العــبــًا في 

هذه املنطقة األهم في سورية.
الناطق باسم »لـــواء أحــرار  قــال  فــي السياق، 
الــشــمــال« فــي قـــوات »قــســد« مــحــمــود حبيب، 
 »مشروع 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، إن

ــكــــون ســــوريــــة دولــــة  ــأن تــ ــ ـــص بــ
ّ

ــد يـــتـــلـــخ قـــسـ
ديمقراطية المركزية، تحقق املساواة بن كل 
في  العسكرية  املؤسسة  تكون  وأن  أبنائها، 

خدمة الشعب ولحمايته«.

تابع شاكر )يمين( كل مراحل تطّور ملف الضبعة )فرانس برس(

ينوي اتحاد الشغل تقديم الخريطة إلى سعيّد )ياسين قائدي/األناضول(

تحاول قوى سياسية 
ونقابية تونسية، 

على رأسها االتحاد 
التونسي للشغل، 

الوصول إلى خريطة 
طريق تنقذ البالد 

من المأزق الذي 
تعيش فيه حاليًا، 

جراء اإلجراءات التي 
اتخذها الرئيس 

قيس سعيّد في 25 
يوليو الماضي، بينما 

تواصل األحداث التأثير 
على حركة النهضة

قوات  مع  شراكته  مواصلة  على  التأكيد  الدولي  التحالف  يواصل 
تنظيم  ضد  ذراعه  بمثابة  كانت  التي  )قسد(،  الديمقراطية  سورية 

»داعش«، وهو ما تجلى في االجتماع السنوي لمجالس »قسد«
تقريرالحدث

تغييرات منتظرة داخل 
حركة النهضة

شراكة مستمرة حتى 
هزيمة »داعش«

خاص

صحة 
الغنوشي

أكد رياض الشعيبي 
المستشار السياسي لرئيس 

حركة النهضة، رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي، أن 
األخير عاد من المستشفى 
إلى منزله، بصحة جيدة، 
وذلك بعد أقل من 24 

ساعة على نقله إلى 
المستشفى العسكري في 
العاصمة. وقال الشعيبي 
إن »الغنوشي في منزله 

ووضعه الصحي مستقر«.

مجلس شباب »النهضة« 
يدعو الغنوشي إلى 
تكوين قيادة لإلنقاذ

مشروع قسد يتلّخص 
بأن تكون سورية دولة 

ديمقراطية المركزية

اتحاد الشغل لم يبدأ 
بعد مشاورات رسمية 

مع األحزاب

تطمينات روسية لمصر 
بشأن االتفاقية العسكرية 

مع إثيوبيا

كالفيرت: ثالثة أنواع 
من النجاحات حققها 

التحالف مع قسد

تعود الحرارة إلى 
العالقات المصرية ـ 

الروسية، بعد الجفاء 
الذي ساد خالل الشهر 
الماضي بفعل دعم 

موسكو ألديس أبابا 
عسكريًا

Tuesday 3 August 2021 Tuesday 3 August 2021
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8
سياسة

لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية

»طالبان« تنقل المعركة إلى المدن والمطارات

حرب أفغانستان خارج السيطرة

حّمل غني واشنطن 
مسؤولية التدهور األمني 

بسبب االنسحاب

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــدأت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي  ــ بــ
أفــغــانــســتــان تــخــرج عــن السيطرة 
 واقع ميداني ال يشي بقرب 

ّ
في ظل

انتهاء املعارك بن الحكومة األفغانية وحركة 
»طــالــبــان« بــل تــطــورهــا إلـــى حـــرب املـــطـــارات، 
 عن تأثر دول الجوار بمجريات الحرب، 

ً
فضال

خــصــوصــًا فـــي مــقــاطــعــة شـــمـــال وزيـــرســـتـــان 
الــبــاكــســتــانــيــة الـــحـــدوديـــة مـــع أفــغــانــســتــان، 
الــتــي ســقــط فيها قتلى أول مــن أمـــس األحـــد. 
»طــالــبــان«، عزت  لـــ الــتــصــّدي  ومــع محاولتها 
الــــســــلــــطــــات فـــــي كـــــابـــــول غــــمــــوض مــســتــقــبــل 
الرئيس  ما دفع  األميركين. وهو  إلى  البالد 
األفغاني أشرف غني، إلى القول أمس اإلثنن، 
ــرار واشــنــطــن »املــفــاجــئ« ســحــب قواتها  إن قـ
هـــو الـــــذي تــســبــب بـــتـــدهـــور الـــوضـــع األمــنــي 
فــي بـــالده. وأضـــاف متوجهًا إلــى الــبــرملــان أن 
الــذي نحن فيه حاليًا هــو أن  »سبب الــوضــع 
إلــى أنه  ــخــذ بشكل مفاجئ«، مشيرًا 

ُّ
ات الــقــرار 

أن االنــســحــاب سيحمل  ر األميركين مــن 
ّ
حـــذ

»عواقب«. وسبق للرئيس األفغاني أن تحدث 
في اجتماع مع القبائل، أول من أمس، معتبرًا 
أنــه »مــن أجــل الــتــوصــل إلــى حــل مــع طالبان، 
ال بــد مــن تغيير مــوازيــن الــقــوة والــوضــع في 
املديريات،  الحركة سيطرت على  امليدان، ألن 
اعتبار نفسها مسيطرة  إلــى  وهــو ما دفعها 
لعملية  لديها  إرادة  ال  بالتالي  الوضع.  على 
السالم مع الحكومة«. وطلب غني من زعماء 

القبائل التوسط بن الحكومة و»طالبان«.
ــات املــتــحــدة  ــك، تـــصـــّب الــــواليــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
اهــتــمــامــهــا عــلــى األفـــغـــان املــتــعــاونــن مــعــهــا. 
األميركية  بـــاإلدارة  قــال مسؤول  السياق،  في 
ــاء أول مــــن أمـــس  ــــدران مـــطـــلـــعـــان، مـــسـ ــــصـ ومـ
جــديــدًا  بــرنــامــجــًا  ستطلق  اإلدارة  إن  األحــــد، 
إلعــادة توطن بعض األفــغــان بصفة الجئن 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة. ومـــع تــعــّرض مناطق 
مـــجـــاورة ألفــغــانــســتــان لــنــيــران املـــعـــارك، مثل 

املــدن ونقل الحرب  أن توجه »طــالــبــان« نحو 
وتعني  إليها، ظاهرة خطيرة،  املديريات  من 
أن أيـــامـــًا صــعــبــة تــنــتــظــر األفـــغـــان، وأن املـــدن 
األفغانية تواجه مرة أخرى خطر ما حدث في 
تسعينات القرن املاضي، أي سيطرة الحركة 
على كامل البالد، باستثناء املناطق الشمالية 
تل في 9 

ُ
املوالية ألحمد شاه مسعود، الذي ق

دخول  أن  إلــى  ويلفت   .2001 سبتمبر/أيلول 
الحرب إلى املدن يعني أن املصالحة األفغانية 
بـــدأت تلفظ أنــفــاســهــا األخـــيـــرة وأن الــتــوافــق 
بن »طالبان« وأميركا سقط في هذه النقطة، 
ألن الــحــركــة تــعــّهــدت لواشنطن بــعــدم دخــول 
املـــدن. ويشير إلــى أن الــتــقــدم املــيــدانــي يمنح 
»طالبان« الجرأة الكافية لعدم الجلوس على 
 اعتقادها 

ّ
طاولة الحوار مع الحكومة، في ظل

بإمكانية سيطرتها بالسالح على البالد.
نحو نصف  على  وبــعــد سيطرتها  مــيــدانــيــًا، 
مــن  مـــديـــريـــة   180( أفـــغـــانـــســـتـــان  ــريــــات  مــــديــ
»طالبان« صوب  توجهت حركة   ،)388 أصــل 
عــواصــم الـــواليـــات خـــالل الــيــومــن املــاضــيــن. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن املـــعـــارك الــعــنــيــفــة، واّدعـــــاء 

الحركة سيطرتها على بعض املناطق داخل 
مدينتي هرات ولشكر كاه، إال أن الواقع على 
األرض يشير إلى أن الحركة لم تتقدم كثيرًا. 
الــقــوات  أن  الحكومة ومــصــادر قبلية  وتــؤكــد 
األفغانية تصدت لعمليات »طالبان« في أربع 
مدن كبيرة هي: مدينة هرات املجاورة إليران، 
ومدينة قندهار املجاورة لباكستان، ومدينة 
إقليم هلمند، ومدينة تلقان  لشكر كاه مركز 

مركز إقليم تخار في شمال البالد.
وحــول هذه التطورات، أفــاد املتحدث بإسم 
ــة أجـــمـــل عــمــر  ــيـ ــانـ ــغـ ــــوات املـــســـلـــحـــة األفـ ــقـ ــ الـ
شــيــنــواري، فــي مؤتمر صحافي فــي كابول 
أمــس، بأن القوات األفغانية لم تتصدَّ فقط 
ــان«، تـــحـــديـــدًا فــــي هــــرات  ــبــ ــالــ لــهــجــمــات »طــ
في  كّبدتها خسائر كبيرة  بــل  كــاه،  ولشكر 
الــخــاصــة وصلت  الــقــوات  أن  األرواح. وأكـــد 
في  العمليات  على  ويشرف  املدينتن.  إلــى 
األفغانية  الداخلية  وزيـــر  نــائــب  املدينتن، 
 اصــطــفــاف 

ّ
عــبــد الــرحــمــن رحــمــنــي، فـــي ظـــل

القائد الجهادي السابق الجنرال إسماعيل 
خــان، حاكم إقليم هــرات سابقًا، إلــى جانب 
خان  مــشــاركــة  عتبر 

ُ
وت الحكومية.  الــقــوات 

أهـــم عقبة فــي وجـــه تــقــدم »طــالــبــان« داخــل 
مدينة هرات.

من جهتها، اّدعــت الحركة أن وصــول القوات 
الــخــاصــة والـــدعـــم الــقــبــلــي لــلــقــوات املــســلــحــة 
ــم يــغــّيــر فـــي األحـــــــداث املــيــدانــيــة  األفــغــانــيــة لـ
مناطق  على  سيطروا  مسلحيها  وأن  كثيرًا، 
داخل مدينتي هرات ولشكر كاه. وهو ما أكده 

املــتــحــدث بــإســم الــحــركــة ذبــيــح الــلــه مجاهد 
فــي تغريدة لــه على »تــويــتــر«، مشيرًا إلــى أن 
مــســلــحــي الـــحـــركـــة ســـيـــطـــروا عــلــى ضــواحــي 
مــديــنــة هـــــرات، ويــســتــعــدون الخـــتـــراق وســط 
على  »طالبان«  أيضًا سيطرة  وأعلن  املدينة. 
مواقع عسكرية في مدينة لشكر كــاه، ومنها 
موقع لواء للجيش في منطقة شنه، والناحية 
ــّدد مــجــاهــد بما  الــرقــم سبعة فــي املــديــنــة. ونــ
ــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي لــلــطــائــرات  »الـ ـــ وصـــفـــه بـ
ــى مقتل  إلــ »أدت  أنـــهـــا  مــعــتــبــرًا  األفـــغـــانـــيـــة«، 

وإصابة العديد من املواطنن«.
ــيـــات الــــقــــتــــال، ارتـــفـــعـــت  ــلـ ومــــــع تـــصـــاعـــد عـــمـ
الــخــســائــر الــبــشــريــة بـــن املـــدنـــيـــن. وتــكــشــف 
لــجــنــة حــقــوق اإلنـــســـان أنـــه مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
يونيو/حزيران  شهر  نهاية  وحــتــى  الحالي 
صــيــب 5321، 

ُ
ــتــل 1677 شخصًا وأ

ُ
ق املــاضــي، 

وأن الحياة باتت صعبة في املدن الخاضعة 
لسيطرة »طالبان«، خصوصًا قندهار وهرات 
ولشكر كاه. وتشير إلى أن آالف األسر تركت 
منازلها وبدأت تسكن في املساجد واألماكن 
العامة. وحيال هذه الصعوبات، يقول سمير 
»الــعــربــي  الــلــه، أحـــد ســكــان مــديــنــة قــنــدهــار، لـــ
الـــجـــديـــد« إنــــه بــعــد ســيــطــرة »طـــالـــبـــان« على 
إحدى ضواحي املدينة زرع عناصرها األلغام 
بــكــثــافــة عــلــى الــطــرقــات وطــلــبــوا مــن الــســكــان 
عــدم الــتــحــرك. وبــالــتــالــي اضــطــر الــســكــان إلى 
مغادرة املنطقة. ووفق إدارة الالجئن املحلية 
ألــف عائلة خالل  في قندهار، فقد نزحت 24 

أسبوع واحد من املدينة.

تعمل حركة »طالبان« 
على استهداف المطارات 

لوضع حّد لسالح الجو 
الحكومي في قصف 

تقدمها الميداني 
صوب المدن الكبرى في 

أفغانستان

تحاول القوات األفغانية صّد الحركة على مداخل المدن )األناضول(

ــوات من  ــ ــدأت قـ ــ ــتـــان فـــي بــاكــســتــان، بـ وزيـــرسـ
ــيــــا وأوزبـــكـــســـتـــان تـــدريـــبـــات عــســكــريــة  روســ
مـــشـــتـــركـــة أمـــــــس، قــــــرب الـــــحـــــدود األفـــغـــانـــيـــة 
وســـط مــخــاوف فــي كــال الــبــلــديــن مــن تــدهــور 
ــــذي قد  ــنـــي فـــي أفــغــانــســتــان والــ الـــوضـــع األمـ
الــوســطــى. وذكــرت  تمتد تداعياته إلــى آســيــا 
وأوزبـــكـــي  جـــنـــدي روســـــي  أن 1500  روســـيـــا 
ســـيـــشـــاركـــون فـــي الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي تستمر 
خــمــســة أيـــــام والـــتـــي بـــــدأت فـــي مـــوقـــع تــرمــذ 
الــعــســكــري فـــي أوزبــكــســتــان، حــســبــمــا أفـــادت 
الروسية لألنباء. وفــي إشــارة  »تــاس«  وكالة 
إلى مدى قلق موسكو بشأن التهديد املحتمل 
مــن أفــغــانــســتــان، نــقــلــت وكــالــة »إنــتــرفــاكــس« 
الــــدفــــاع قــولــهــا  الـــروســـيـــة، أمـــــس، عـــن وزارة 
إضـــافـــي  جــــنــــدي   800 ـــرســـل 

ُ
ســـت روســــيــــا  إن 

لــلــمــشــاركــة فـــي تــدريــبــات عــســكــريــة مشتركة 
 5 بــن  مــقــررة  أوزبكستان وطاجيكستان  مــع 
الحالي و10 منه، وستستخدم  أغسطس/آب 

ي العتاد الذي كان مقررًا.
َ
عف

ُ
ض

بــــدوره، واصـــل ســالح الــجــو األفــغــانــي قصفه 
ــعـــنـــيـــف ملـــــواقـــــع »طـــــالـــــبـــــان« فـــــي مــخــتــلــف  الـ
هــرات ولشكر  فــي مدينتي  األقــالــيــم، تحديدًا 
ــارات، يــكــشــف مــصــدر قبلي  ــغــ كــــاه. وحــــول الــ
الحربية  الــطــائــرات  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الحركة  مواقع  على  قصفها  فت 

ّ
كث األفغانية 

في ضواحي مدينة هرات وفي مديرية إنجيل 
ـــعـــّد الــبــوابــة 

ُ
الــواقــعــة بـــجـــوار املــديــنــة، الــتــي ت

القصف  أن  مــؤكــدًا  إليها،  للدخول  الرئيسية 
كــّبــد »طــالــبــان« خسائر كــبــيــرة، وعــرقــل تقدم 
مسلحيها. وبعد اشتداد املعارك داخل مدينة 
قندهار وسيطرة »طالبان« على مناطق فيها، 
ــت الــحــركــة مــســؤولــيــة اســـتـــهـــداف مــطــار 

ّ
تــبــن

أحمد  »مطار  باسم  املعروف  الدولي  قندهار 
السبت  بثالثة صواريخ، مساء  أبدالي«  شاه 
األحـــــد، مـــا أدى إلــــى إلـــحـــاق أضـــــرار بــاملــطــار 
وتوقف الرحالت من وإليه. وأفادت الحكومة 
املحلية أن الصواريخ سقطت داخل املطار، ما 

أدى إلى توقف الرحالت املدنية إليه.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى قــصــف املـــطـــار، يـــقـــول املــحــلــل 
األمني الجنرال املتقاعد عتيق الله أمر خيل 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن اســتــهــداف »طالبان«  لـــ
للمطارات، تحديدًا في قندهار وهرات اللتن 
تــعــتــبــران مـــن مـــواقـــع الـــحـــرب الــســاخــنــة هو 
تكتيك خــطــيــر، ألنــنــا نــعــرف أن نــقــطــة الــقــوة 
لــــدى الــحــكــومــة والــــقــــوات الــحــكــومــيــة تتمثل 
بسالح الجو، بعد تراجع القوات البرّية أمام 
الحركة. ويرى أن استهداف املطارات يعني أن 
»طالبان« تسعى إلرباك القوة الجوية إلى حد 
ما، وال شك أن مطار قندهار ومطار شنديد 
مهمان جدًا في هذا الصدد. ويؤكد أمر خيل 
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