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سياسة

معضلة القوى 
األجنبية في 

سورية

إيران تقلل من أهمية 
زيارة نائب مدير الوكالة 

الذرية إليها

فريق رئيسي يتوقع ألّا 
ُترفع العقوبات ويضع 

خطة إلحباطها

للحديث تتمة...

تواجه مفاوضات فيينا غير المباشرة بين إيران والواليات المتحدة، مأزقًا جديدًا، مع 
اإليرانية  المطالب  كافة  مع  واشنطن  تجاوب  عدم  بفعل  »انسداد«  إلى  وصولها 
لتذليل  محاولة  في  للتدخل  دولية  أطرافًا  يدفع  ما  وهو  العقوبات،  كّل  برفع 

العقبات أمام إعادة إحياء االتفاق النووي

طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

ــــوالت مــــن مـــفـــاوضـــات  بـــعـــد ســــت جــ
ــرة  ــاشــ ــبــ ــر املــ ــيــ ــا الـــــنـــــوويـــــة غــ ــنـ ــيـ ــيـ فـ
بـــــن إيـــــــــران والـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة، 
تقّدم  تحقيق  عــن  تسريبات  رافقتها  والــتــي 
ــع 

ّ
مــهــم إلعــــادة إحــيــاء االتـــفـــاق الـــنـــووي املــوق

الــرئــيــس  انـــســـحـــب مـــنـــه  عـــــام 2015 والــــــــذي 
 ،2018 عــام  ترامب  دونالد  السابق  األميركي 
ــرات األخـــيـــرة تـــدل عــلــى اســتــمــرار  ــإن املـــؤشـ فـ
الــخــافــات الــجــوهــريــة بــن الــطــرفــن، لتواجه 
هذه املباحثات »انسدادًا«، مع رفض واشنطن 
تلبية مطالب طهران حول رفع كل العقوبات، 
بمواصلة  االتــفــاق  ربــط مصير  ومحاوالتها 
املفاوضات الحقًا حول السياسات اإلقليمية 
والــبــرنــامــج الــصــاروخــي اإليـــرانـــي. إزاء ذلــك، 
 الغموض الــذي يلف موعد الجولة 

ّ
وفــي ظــل

ــــراف  ــات، تــســعــى أطـ ــاوضــ ــفــ الـــســـابـــعـــة مــــن املــ
دولية وال سيما االتــحــاد األوروبـــي، لتذليل 
العقبات القائمة وإطاق الجولة الجديدة من 

املباحثات في أقرب وقت ممكن.
املنظمات  اإليراني لدى  املندوب  وبرز إعان 
ــادي، أن  ــ الــدولــيــة فــي فــيــيــنــا، كــاظــم غــريــب أبـ
نــائــب املــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــذريــة ماسيمو أبــــارو، ســيــزور طــهــران هذا 
األسبوع. غير أن غريب أبــادي، وفي تغريدة 
 
ً
قائا الــزيــارة،  أهمية  من  قلل  »تويتر«،  عبر 
إنها »تأتي في إطار أنشطة الرقابة املعمول 
ــانــــات« كــــجــــزء مــن  ــمــ ــا وفــــــق اتــــفــــاق الــــضــ ــهـ بـ
معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية، التي 
البروتوكول  تعليق  بعد  إنها  طــهــران  تقول 
اإلضـــافـــي ســيــقــتــصــر تــعــاونــهــا مـــع الــوكــالــة 
على أساس تعهداتها وفق اتفاق الضمانات. 
ــرانــــي أن »أبــــــارو من  ــاف املـــســـؤول اإليــ ــ وأضــ

ضمن املفتشن األممين... نحن على اتصال 
مستمر مع الوكالة، لكن ال يوجد أي برنامج 
ــــع املـــســـؤولـــن  ــــي طـــــهـــــران« مـ ــه فـ ــ لــــلــــقــــاءات لـ

اإليرانين.
ـــي وقـــت  ـــي تــــأتــــي فــ ــمــ ــــؤول األمـــ ــســ ــ زيـــــــــارة املــ
ــه مـــــــصـــــــادر إيــــــرانــــــيــــــة مـــطـــلـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــفــــت فـ ــشــ كــ
فيينا  مـــفـــاوضـــات  أن  الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي  لــــ
الــنــوويــة »تــواجــه انـــســـدادًا«. وعـــزت ذلــك إلى 
أن الــجــانــب األمــيــركــي يــرفــض تلبية املــوقــف 
اإليــــرانــــي بــإلــغــاء »جــمــيــع الــعــقــوبــات« الــتــي 
فــرضــهــا تـــرامـــب بــعــد انــســحــابــه مـــن االتــفــاق 
النووي، على الرغم من موافقة واشنطن في 
االقتصادية  العقوبات  رفع  على  املفاوضات 
ها 

ّ
»لكن الــنــووي  االتــفــاق  مــع  املنسجمة  غير 

عمليًا ال تــريــد رفــعــهــا مـــرة واحـــــدة، بــل رفــع 
جزء منها في بادئ األمر، مقابل تنفيذ إيران 
التزاماتها النووية، كما أن الجانب األميركي 
لم يوافق على املطلب اإليــرانــي حــول فرصة 
العقوبات  رفــع  مــن  للتحقق  مطلوبة  زمنية 
ــعـــودة إلــــى تنفيذ  عــلــى أرض الـــواقـــع قــبــل الـ
التعهدات«، وفق املصادر. واعتبرت املصادر 
أن »واشــنــطــن تــمــارس تــاعــبــًا فــي مــوضــوع 
رفـــع الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة أيــضــًا، وتــربــط 
بشكل أو آخر مصيرها هي وبقية العقوبات 
وإلــغــاءهــا نــهــائــيــًا بــالــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
الجانب اإليراني على التفاوض الحقًا حول 
السياسات اإلقليمية والصاروخية واالتفاق 
أنها  يعني  مــا  العالقة،  امللفات  جميع  حــول 
تــتــعــامــل وفــــق مـــعـــادلـــة الـــكـــل مــقــابــل الـــكـــل«، 
كــاشــفــة أن »إيـــــران أبــلــغــت األطـــــراف أنــهــا لن 
تسمح أن تسلك مباحثات فيينا هذا املسار، 
وإذا أصرت عليه واشنطن فإنها ستنسحب 

منها«.
 الواليات املتحدة تسعى 

ّ
واعتبرت املصادر أن

إلى تغيير بنود باالتفاق النووي، مشيرة في 

السياق إلى رفضها إلغاء املرسوم الرئاسي 
الــحــظــر التسليحي  تــمــديــد  األمــيــركــي حـــول 
على إيــران، الذي ينص القرار الـــ2231 املكمل 
 18 من  اعتبارًا  إنهائه  على  النووي  لاتفاق 
 
ّ
أن إلـــى  الفــتــة   ،2020 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
واشنطن رفضت أيضًا تقديم »أي ضمانات 
 .»

ً
لـــعـــدم إعــــــادة فــــرض الـــعـــقـــوبـــات مــســتــقــبــا

وبّينت املصادر أن طهران »لم تطالب بإنهاء 

ــلـــســـات مــلــتــقــى الــــحــــوار  أفــــضــــى انـــتـــهـــاء جـ
السويسرية،  جنيف  فــي  الليبي  السياسي 
أول من أمــس الجمعة، من دون توافق على 
القاعدة الدستورية، إلى بروز املخاوف في 
في  املقررة  االنتخابية،  االستحقاقات  شــأن 
 

ّ
وفــي ظل املقبل.  األول  كانون  ديسمبر/   24

ضبابية املوقف، لم تعلن البعثة األممية إلى 
ليبيا عن الخطوة التالية إثر فشل امللتقى. 
وحول مجريات ما حدث، أفاد مساعد رئيس 
البعثة األممية إلى ليبيا، رايزدون زينينغا، 
بشأن  اتفاق  إلــى  التوصل  في  »فشلنا  بأنه 
القاعدة الدستورية«، مشيرًا إلى أن امللتقى 
انتهى بعد مفاوضات ومـــداوالت إلــى طرح 
ثاثة مقترحات ليختار أحدها بالتصويت. 
األمــر الــذي لم يحصل. وحــول فشل امللتقى 
أوضح زينينغا، الذي ألقى الكلمة الختامية 
للملتقى في وقت متأخر من مساء الجمعة، 
بـــــداًل عـــن املـــبـــعـــوث األمـــمـــي يــــان كــوبــيــتــش 
بــســبــب إصـــابـــة األخـــيـــر بــفــيــروس كـــورونـــا، 

إجـــــــراءات الــحــظــر ضـــد أشـــخـــاص وكــيــانــات 
دون  مــن  كلها  برفعها  بــل  بعينها،  مــحــددة 
اســتــثــنــاء«، لــكــنــهــا كــشــفــت عـــن أن واشــنــطــن 
تــرفــض رفــــع كـــل هــــذه الــعــقــوبــات »وأرســـلـــت 
لتعليق  أنها مستعدة  رسالة  الوسطاء  عبر 

العقوبات عن مؤسسة القيادة والقائد«.
وعن الجولة السابعة ملفاوضات فيينا، قالت 
 غموضًا يلف هذه الجولة »وليس 

ّ
املصادر إن

بعد متى ستنطلق وهــل ستنطلق  واضــحــًا 
ــم تــســتــبــعــد أن تــســتــأنــف  ؟«، لــكــنــهــا لــ

ً
فـــــعـــــا

األسبوع املقبل. وأشــارت إلى جهود تبذلها 
السياسة  النووي ومفوضية  االتفاق  أطراف 
»إنقاذ املوقف  الخارجية لاتحاد األوروبي لـ
مع  املكثف  الــتــواصــل  عبر  العقبات  وتــذلــيــل 
ــراف املــعــنــيــة وإطــــاق الــجــولــة الــجــديــدة  ــ األطـ
مــن املــبــاحــثــات فــي أقـــرب وقــت ممكن تزامنًا 
ــاق الـــنـــووي«  ــفـ مـــع ذكــــرى الــتــوقــيــع عــلــى االتـ
 
ّ
أن مـــوضـــحـــة   ،2015 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   14 فــــي 
»الجوالت السابقة تناولت كل شيء خافي، 
لكن لم يحصل اتفاق إال على بعض القضايا، 
وإيـــــــران تــنــتــظــر اخـــتـــراقـــًا مــهــمــًا فـــي املــوقــف 
األميركي تجاه الخافات األساسية املتبقية 
للوصول إلى االتفاق«. إلى جانب »التصلب 

امللتقى  أعضاء  لطلب  استجابت  البعثة  أن 
ــًا إضـــافـــيـــًا، بــهــدف  تـــمـــديـــد الـــجـــلـــســـات يـــومـ
الثاثة  املــقــتــرحــات  بــن  الــخــافــات  تضييق 
التي كانت متسقة مع خريطة الطريق بشأن 
القاعدة الدستورية »لكن بعض االقتراحات 
ــعــــت شــــروطــــًا مــســبــقــة لــــلــــوصــــول إلـــى  وضــ
بالتالي،  ديسمبر.   24 يــوم  فــي  االنتخابات 
إن املــقــتــرحــات الــتــي ال تــجــعــل االنــتــخــابــات 
املواصلة  املوعد املحدد ال يمكن  ممكنة في 
يتوصلوا  لم  امللتقى  في  واملشاركون  فيها، 
ــراء  ــ ــة إجــ ــيــ ــول آلــ ــ ــى أرضــــيــــة مـــشـــتـــركـــة حــ ــ إلــ
اتــفــاق ال  إلــى  التوصل  االنتخابات. إن عــدم 
يبشر بخير«. ويتمحور املقترح األول حول 
إجراء انتخابات برملانية ورئاسية متزامنة 
بتاريخ 24 ديسمبر املقبل، من دون أي قيود 
عــلــى حــق الــتــرشــح ووفـــق قــاعــدة دســتــوريــة 
مــؤقــتــة. أمــــا املــقــتــرح الـــثـــانـــي، فــيــنــّص على 
ديسمبر،   24 فــي  برملانية  انتخابات  إجـــراء 
ــدة دســــتــــوريــــة مـــؤقـــتـــة،  ــ ــاعـ ــ عـــلـــى أســــــــاس قـ
وتنظيم  الدستوري  املسار  استكمال  يليها 
انــتــخــابــات رئــاســيــة عــلــى أســــاس الــدســتــور 
الدائم بعد االستفتاء عليه. ويتمثل املقترح 
الـــثـــالـــث فـــي تــنــظــيــم االنـــتـــخـــابـــات بــمــوجــب 
بعد  24 ديسمبر،  بتاريخ  املــعــدل  الــدســتــور 

االستفتاء عليه.
ودعا املسؤول األممي، في الجلسة الختامية 
»إيجاد  إلــى  أعــضــاءه  امللتقى،  أيــام  لخامس 
حل وسط يوّحد األطراف الليبية، ومواصلة 
الــتــشــاور فيما بينكم والــســعــي إليــجــاد حل 
يــعــزز وحــدتــكــم«. وأضــــاف فــي حــديــثــه الــذي 
العمل  »ســنــواصــل  تلفزيونية:  قــنــوات  بثته 
مــعــكــم ومـــع لــجــنــة الــتــوافــقــات إلعــــداد بعض 
ليناقشها  مشتركة  أرضــيــة  لبناء  الــخــيــارات 

امللتقى مرة أخرى«.
 رئيس الحكومة 

ّ
وحول هذه التطورات، حث

السبت،  أمــس  الدبيبة،  الحميد  عبد  الليبية 

ر أيضًا 
ّ

األميركي« حسب هذه املصادر، ما أخ
الــجــولــة الــجــديــدة هــي الــتــطــورات السياسية 
ــيـــة  ــي إيـــــــــــران، بـــعـــد االنــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ ــ فـ
اإليـــرانـــيـــة، وفــــوز املـــرشـــح املــحــافــظ إبــراهــيــم 
طــهــران طالبت  أن  عــن  كاشفة  فيها،  رئيسي 
بالتريث أكثر قبل بدء الجولة الجديدة. وفي 
اإلطــار، أشــارت املصادر إلى إشــراك أفــراد من 
فــريــق رئــيــســي فـــي الــلــجــنــة املــشــكــلــة ملتابعة 
مفاوضات فيينا وبحث مخرجاتها »املتمثلة 
في نص أحضره الوفد اإليراني من فيينا«، 
قائا إنه »يتضمن خاصة ما توصلت إليه 
املفاوضات.« وتشكلت هذه اللجنة أخيرًا في 
ــرانـــي، مــن سبعة  مــجــلــس األمــــن الــقــومــي اإليـ
ــذه الــلــجــنــة ســـتـــأخـــذ الــــقــــرارات  ــ أعــــضــــاء. وهــ
عدمها،  أو  فيينا  مفاوضات  استمرار  بشأن 
ومــخــرجــاتــهــا، حسب املــصــادر، الــتــي كشفت 
ــن أن فـــريـــق رئــيــســي »يــعــمــل عــلــى أســـاس  عـ
على  وينكب  ترفع  لــن  العقوبات   

ّ
أن فرضية 

وضـــع خــطــة اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة إلحــبــاط 
أن  أضــافــت  الخطة،  وعــن مامح  مفاعيلها«. 
»الحكومة اإليرانية املقبلة تعمل على إعداد 
الجارة  الـــدول  مــع  العاقات  لتعزيز  برنامج 
في  وأندونيسيا،  الصن وروســيــا  والــشــرق، 

جــمــيــع املــعــنــيــن عـــلـــى إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات 
بموعدها. وجاء في تغريدة له على »تويتر«: 
»نـــحـــث كـــافـــة األطـــــــــراف الـــوطـــنـــيـــة والــبــعــثــة 
ــــاع بــمــســؤولــيــاتــهــم  ــــطـ األمـــمـــيـــة عـــلـــى االضـ
وتــغــلــيــب املــصــلــحــة الــعــامــة والـــتـــوافـــق حــول 
ــيـــغـــة كـــفـــيـــلـــة بــــــإجــــــراء االنــــتــــخــــابــــات فــي  صـ
موعدها، وتمكن الشعب الليبي من ممارسة 

حقه في االنتخاب«.
املتحدة  الــواليــات  أعـــرب مبعوث  مــن جهته، 
نــورالنــد، عن استعداد  ليبيا، ريتشارد  لــدى 
ــاعــــدة الـــحـــكـــومـــة الـــلـــيـــبـــيـــة عــلــى  بــــــــاده ملــــســ
التحضير لانتخابات حتى انتهاء واليتها 
في  وذكــر على صفحته  املقبل.  فــي ديسمبر 
»فــيــســبــوك«: »تــابــعــنــا عـــن كــثــب اجــتــمــاعــات 
املــلــتــقــى فـــي جــنــيــف، بــمــا فـــي ذلــــك األعــضــاء 
الذين يحاولون عدم إجــراء االنتخابات، إما 
عن طريق إطالة العملية الدستورية أو خلق 
شروط جديدة إلجراء االنتخابات«. وأضاف: 
»في نهاية املطاف ال يمكن تحديد مستقبل 
ليبيا إال من قبل الليبين. وقد عملت البعثة 
املناقشات  تسهيل  أجـــل  مــن  بجهد  األمــمــيــة 
رغـــم تــحــديــات كـــورونـــا، لــكــنــهــا ال تستطيع 

اتخاذ قرارات نيابة عن الليبين«.
من جانبه، أقر رئيس املجلس األعلى خالد 
»تعثر ملتقى الحوار في الوصول  املشري بـ
إلى أرضية مشتركة، وعرقلة آمال الليبين 
فــي حسابه  وأرجـــع  اختيار ممثليهم«.  فــي 
ــى »تــعــنــت  ــ ــك إلـ ــ ــبــــاب ذلـ عـــلـــى »تـــويـــتـــر« أســ
بعض األطــراف ومحاولة فــرض انتخابات 
دون شروط محددة للترشح. تلك الشروط 
الــتــي نــجــدهــا فـــي أغــلــب الــدســاتــيــر، كمنع 
ترشح العسكرين ومن يحملون جنسيات 
ــى الـــلـــواء  دول أجــنــبــيــة«. وأملـــــح املـــشـــري إلــ
أن يسّميه،  املتقاعد خليفة حفتر، من دون 
العسكرية وتخلى عن  البذلة  »انــزع   :

ً
قــائــا

الجنسية األجنبية وسّوي وضعك القانوني 

العقوبات  مفاعيل  إلحــبــاط  توجهها  سياق 
ها »ستتعامل بطريقة 

ّ
األميركية« متوقعة أن

وتيرة  من  وستزيد  املفاوضات  في  مختلفة 
ــــوات الـــنـــوويـــة  ــطـ ــ ــــخـ ــبــــرنــــامــــج والـ تـــطـــويـــر الــ
األميركي  الجانبن  على  للضغط  اإليــرانــيــة 

واألوروبي«.
ــفـــاؤل تــبــديــه الـــصـــن وروســــيــــا حــول  ــن تـ وعــ
مــبــاحــثــات فــيــيــنــا، عــــزت املــــصــــادر ذلــــك إلــى 
»إظهار تأييدهما للمفاوضات لعدم الظهور 
إفشالها  بــشــأن  لتساؤل  يعّرضهما  بمظهر 
ــــات املــــتــــحــــدة«، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــــواليـ مــــن قـــبـــل الـ
ــــروس أيــضــًا لـــم يــعــودوا  أن »الــصــيــنــيــن والــ
بالكامل  الــنــووي  االتــفــاق  بــإحــيــاء  متفائلن 
والوصول إلى اتفاق في فيينا إال اذا حصلت 

مفاجآت«.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، بــــــــرز تـــــطـــــور الفــــــــت مــن 
واشنطن، مع إعان وزارة الخزانة األميركية 
املــفــروضــة على  العقوبات  رفــع  عــن  الجمعة، 
ومهرزاد  فــردوس  بهزاد  هم  إيرانين،  ثاثة 
ها 

ّ
ــردوس ومــحــمــد رضـــا ديـــزفـــولـــيـــان، لكن ــ فـ

 هذه الخطوة ال تمثل تغييرًا في 
ّ
أوضحت أن

سياسة العقوبات نحو إيران، وال عاقة لها 
بمحادثات فيينا.

مع جرائم الحرب«. ومضى موجهًا حديثه 
االقتراع  بصناديق  هزم 

ُ
ست »لكنك  لحفتر: 

كما ُهزمت بصناديق الذخيرة«.
ــــي جــنــيــف،  ــا حــــــدث فـ ــ ــريــــات مـ وحــــــــول مــــجــ
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ ليبية  مــصــادر  تكشف 
ــاء املــلــتــقــى عـــّبـــروا  أن 22 عـــضـــوًا مـــن أعـــضـ
عــــن رفـــضـــهـــم تــــعــــدد املــــقــــتــــرحــــات، مــــا حـــدا 
ــــى ضــغــط  بــلــجــنــة الـــتـــوافـــق عـــلـــى الـــعـــمـــل إلـ
املــقــتــرحــات الــثــاثــة إلــــى مــقــتــرحــن؛ األول 
االنتخابات  في  مباشرة  بالدخول  يوصي 
فـــي مــوعــدهــا املـــحـــدد فـــي ديــســمــبــر املــقــبــل، 
وفـــق قــاعــدة دســتــوريــة مــؤقــتــة تــســمــح لكل 
ومزدوجو  العسكريون  فيها  بما  الشرائح، 
ــي االنـــتـــخـــابـــات  ــراط فــ ــخــ ــاالنــ الـــجـــنـــســـيـــة، بــ

لجنة  بتشكيل  يوصي  والثاني  الرئاسية، 
فنية تجري تعديات على مقترح الدستور 
واالستفتاء عليه، منتصف سبتمبر/ أيلول 
املقبل، ليصبح أساسًا النتخابات ديسمبر.

ـــرى الــنــاشــط خــمــيــس الــرابــطــي أنـــه كــان  ويـ
واضحًا أن ممثلي حفتر سُيفشلون عملية 
الــتــوافــق داخــــل املــلــتــقــى، إذا لــم يــتــم تمرير 
الــدســتــوريــة املــؤقــتــة كآلية  الــقــاعــدة  مقترح 
لانتخابات، بما يسمح لحفتر باالنخراط 
الرئاسية، مشيرًا إلى أنهم  في االنتخابات 
هــــددوا بــاالنــســحــاب خـــال جلسة األربــعــاء 
ــٍث  ــي فــــي حـــديـ ــطــ ــرابــ ــرى الــ ــ املـــــاضـــــي. وال يــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مــمــثــلــي حــفــتــر هم  لـــ
املــعــرقــلــون فــقــط، وبــرأيــه أن إصـــرار ممثلي 

االستفتاء  على  امللتقى  فــي  حفتر  خــصــوم 
مناكفة  لانتخابات  كآلية  الــدســتــور  على 

ساهمت في إفشال الجلسات.
وقبيل إعان البعثة األممية عن فشل امللتقى 
ــى اتــــفــــاق، نـــشـــر اإلعـــامـــي  ــ فــــي الـــتـــوصـــل إلـ
املــقــّرب مــن حفتر، على  املــصــراتــي،  محمود 
لقاء  من  مقتطفات  »فيسبوك«  في  صفحته 
ــراه مـــع الــــلــــواء املــتــقــاعــد، الـــذي  ــ ــه أجــ ــال إنــ قــ
ــه »إن لـــم يــتــم الـــتـــوصـــل إلــــى ضــمــان  ــد أنــ أكــ
املسلحة مستعدة  قــواتــه  فـــإن  االنــتــخــابــات، 
مرة أخرى لتحرير العاصمة من املليشيات 

واملجرمن«.
غير أن للباحث الليبي في العاقات الدولية 
مصطفى البرق رأيًا آخر، معتبرًا أن عوامل 
الــتــنــافــس الـــدولـــي كـــان لــهــا أثــرهــا فــي فشل 
»الـــعـــربـــي  ــٍث لــــ ــيـــرًا فــــي حــــديــ املـــلـــتـــقـــى، ومـــشـ
الجديد« إلى أن تصريحات مسؤولي كبرى 
العواصم كانت تعكس هذا الفشل. ويتطّرق 
إلــــــى تـــشـــديـــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
ســيــرغــي الفــــــروف، خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي 
مولود جاويش  التركي  نظيره  مع  مشترك 
ــــي، عـــلـــى ضـــــرورة  ــــاضـ ــــوع املـ ــبـ ــ أوغــــلــــو األسـ
الراحل  العقيد  نظام  وأنصار  إشــراك حفتر 
مــعــّمــر الـــقـــذافـــي فـــي االنـــتـــخـــابـــات. ويــعــتــبــر 
ر على املداوالت داخل 

ّ
البرق أن هذا الشرط أث

ويــرى  إلقــصــاء حفتر.  تسعى  الــتــي  امللتقى 
التوافق  عملية  يعرقل  األميركي  املوقف  أن 

داخل امللتقى.
ــو عــــدم  ــ ــر بـــحـــســـب الــــــبــــــرق، هــ ــ ــطــ ــ ــكــــن األخــ لــ
وجــــود الــبــديــل بــعــد فــشــل جــلــســات جنيف. 
ويـــؤكـــد أن »املــلــتــقــى كــــان يــمــثــل بـــارقـــة أمــل 
الليبين وورقــة للضغط على مجلس  لــدى 
النواب واملجلس األعلى للدولة، واآلن يبدو 
أن األزمــــة تـــجـــاوزت الــخــاف عــلــى األســـاس 

الدستوري لتطاول االنتخابات بأكملها«.
)العربي الجديد، األناضول، رويترز(

)Getty( طهران طلبت التريث باستئناف المفاوضات بعد فوز رئيسي

هّدد حفتر بإشعال الحرب مجددًا )فرانس برس(

عبسي سميسم

بالتوازي مع الخطوات التي يقوم بها 
نظام بشار األسد ومن خلفه روسيا 
للتنّصل من الحل السياسي، وإعادة 

تأهيل النظام السوري دوليًا، وفرضه 
كأمر واقع، على الرغم من كل الجرائم 

التي يرتكبها، تعود الدول املتدخلة 
في القضية السورية، وبشكل خاص 

الدول الغربية والواليات املتحدة، 
لتأكيد تمّسكها بالحل السياسي، 
بموجب القرار األممي 2254، لكن 

من دون اتخاذ أي خطوة على طريق 
تنفيذ هذا الحل. ولعل أبرز العقبات 

التي تعرقل تطبيق حل سياسي 
في سورية هو الكّم الهائل للقوات 

األجنبية، التي ال تزال تتكاثر كالفطر 
على األراضي السورية، سواء كانت 

قوات لدول تتواجد بشكل مباشر 
في سورية، أو مليشيات أجنبية تتبع 

لدول معينة وتنتشر في مختلف 
املناطق السورية، األمر الذي يجعل 
من املستحيل تطبيق حل سياسي 

بوجودها.
وأظهر تقرير ملركز جسور للدراسات 

أن عدد مواقع القوات األجنبية التي 
بدأت بالتأسيس لتواجد عسكري 
في سورية منذ عام 2013 قد بلغ 

حتى منتصف عام 2021 نحو 
514 موقعًا، لقوات تشمل إيران 

وروسيا وتركيا والتحالف الدولي 
ضد تنظيم »داعش« بقيادة الواليات 
حدة. وباإلضافة إلى مواقع الدول 

ّ
املت

األجنبية التي شملها التقرير، يوجد 
آالف األجانب من املرتزقة الذين 

يقاتلون مع التنظيمات املحسوبة 
على القوى املحلية السورية، سواء 

أولئك املوجودين في مناطق سيطرة 
النظام، ويعملون مع املليشيات 

املحلية، أو املرتزقة األجانب الذين 
ينتمون إلى التنظيمات الراديكالية في 
شمال غرب سورية. وبالتالي، فإن أي 
بادرة للذهاب نحو حل سياسي في 

سورية، من قبل املجتمع الدولي، يجب 
أن تترافق مع بداية تراجع للقوات 
األجنبية وملحقاتها من سورية. 

ولكن الواقع يدل على أمر معاكس، 
إذ يتزايد وجود تلك القوات مع مرور 

الوقت، وذلك بسبب تشابك وتعقيد 
مصالح الدول املتدخلة في الشأن 

السوري، والتي تحاول الحفاظ على 
مصالحها وكسب نقاط تفاوضية 

مع األطراف األخرى من خالل 
التواجد العسكري. ولكن على الرغم 
من صعوبة إخراج القوات األجنبية 
من سورية في الوقت الحالي، إال أن 

ذلك يبقى رهنًا بقرارات من تلك الدول 
يمكن أن تتخذها بناء على تفاهمات 

معينة، لتبقى مشكلة املليشيات 
األجنبية والعناصر األجنبية التي 

تقاتل ضمن املجموعات السورية هي 
األكثر صعوبة واألكثر خطورة على 

أي حل سياسي.

تبدو األوضاع ضبابية 
في ليبيا، بعد فشل 

ملتقى الحوار السياسي 
الليبي في االتفاق على 

القاعدة الدستورية 
لالنتخابات، المقررة في 

24 ديسمبر/ كانون األول 
المقبل. والغموض

بات سيد المرحلة 
المقبلة

في  ليبيا  في  الميداني  الوضع  تدهور  احتمال  من  مراقبون  يخشى 
المتحدة  األمم  مبعوث  بكالم  ذلك  على  ويستدلّون  المقبلة.  األشهر 
كوبيتش  ــان  ي ليبيا،  ــى  إل الــخــاص 
االثنين  يوم  اعتبر،  الذي  )الصورة(، 
من  سويسرا  مغادرة  أن  الماضي، 
مطروحًا«  خيارًا  »ليس  قــرار  دون 
بالنظر لإلطار الزمني المتاح. وشّدد 
على أن معرقلي االنتقال السياسي 
في ليبيا سيخضعون »للمساءلة«، 
على  الوفود  يحّث  كان  أنه  حتى 
االمتناع عن »السلوك غير المهذب 

والهجمات الشخصية«.

عرقلة ومساءلة

  شرق
      غرب

تحذير إسرائيلي من اندالع 
انتفاضة في الضفة

ــفــــة »مـــــعـــــاريـــــف«  ــيــ رت صــــحــ
ّ
حـــــــــــــذ

اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس الـــســـبـــت، مــن 
احـــتـــمـــال نـــشـــوب انــتــفــاضــة ثــالــثــة 
فــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة املـــحـــتـــلـــة 
»ألن كـــل املــــؤشــــرات تــــدل عــلــى أن 
انــفــجــار األوضــــــاع األمــنــيــة يــمــّهــد 
لــــذلــــك«. ونــــوّهــــت الــصــحــيــفــة إلـــى 
ــاع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  ــ أن األوضــ
مشاركة  أعقاب  في  باتت خطيرة، 
املواجهات  في  الفلسطينين  آالف 
ــــال، بـــشـــكـــل لــم  ــ ــتـ ــ ــ مـــــع قــــــــوات االحـ
يــحــدث مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، وفــي 
الـــوقـــت الــــذي تــوشــك فــيــه السلطة 
السيطرة  فقدان  على  الفلسطينية 

على األوضاع.
)العربي الجديد(

طهران: ال عالقة 
لنا بالهجمات على 

األميركيين

نفى املــنــدوب اإليــرانــي الــدائــم لدى 
األمم املتحدة، مجيد تخت روانجي 
)الــــــــصــــــــورة(، أمـــــــس الــــســــبــــت، فــي 
رســالــة إلــى مجلس األمــن الــدولــي، 
صــحــة االتــهــامــات األمــيــركــيــة ضد 
إيــــــــران بـــالـــضـــلـــوع فــــي الــهــجــمــات 
العراق.  القوات األميركية في  على 
وأضاف في رسالته، التي نشرتها 
إيران  أن  اإليرانية،  وكالة »إيسنا« 
أو غير  تتدخل بشكل مباشر  »لــم 
مــبــاشــر، فــي أي هــجــوم مسلح من 
أو شخص ضد  أي مجموعة  قبل 
لـــلـــواليـــات  الـــعـــامـــلـــن أو املـــنـــشـــآت 

املتحدة في العراق«.
)العربي الجديد(

أكراد سورية يؤيدون 
الحوار مع األسد بشروط

أبــدى حــزب »االتــحــاد الديمقراطي 
ــعـــداده لـــلـــحـــوار مع  ــتـ ــردي« اسـ ــكــ الــ
ــــوري، أمـــــس الــســبــت،  ــــسـ الـــنـــظـــام الـ
النظام  تعاطي  طريقة  انتقد  لكنه 
مــع هـــذا الـــحـــوار. وقــالــت املتحدثة 
باسم الحزب، سما بكداش: »نحن 
مــســتــعــدون لـــلـــحـــوار، لــكــن الــنــظــام 
السوري ينظر إلى األمــور بحسب 
عــقــلــيــة مـــا قــبــل 2011«. وأضـــافـــت: 
»مـــنـــذ عــشــر ســـنـــوات هـــنـــاك إدارة 
ــة املـــكـــونـــات فــي  ــافـ ــة تــمــثــل كـ ــيــ ذاتــ
ــامـــت  ــمــــال وشـــــــرق ســـــوريـــــة، وقـ شــ
ــهــــا ضــــد تــنــظــيــم  ــيــ بـــحـــمـــايـــة أراضــ
داعــش وال يعقل أن يتم تجاهلها. 
نحن جزء من سورية ونطالب بأن 
نــكــون ضــمــن ســـوريـــة ديــمــقــراطــيــة 

تعددية يشارك فيها الجميع«.
)العربي الجديد(

الجزائر: انتقادات 
متواصلة العتقال غراس

اعتبرت »جبهة القوى االشتراكية« 
الجزائرية، أمس السبت، أن اعتقال 
رئيس حزب »الحركة الديمقراطية 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة« فــــتــــحــــي غـــــــراس 
)الصورة(، وإيداعه الحبس املؤقت 
بمثابة »إصرار على تجريم العمل 
يعيدنا  أن  شــأنــه  ومــن  السياسي، 
إلى عهد األحادية السياسية وإلى 
الــتــســلــط«. وشـــجـــب الـــحـــزب الـــذي 
قاطع االنتخابات النيابية املبكرة 
التي جرت في 12 يونيو/حزيران 
املــاضــي »كـــل املــمــارســات الــتــي من 

شأنها أن تسلب الحريات«.
)العربي الجديد(

اليمن: التحالف يدّمر 
زورقين للحوثيين

أعـــلـــن الــتــحــالــف فـــي الــيــمــن، أمــس 
ــدمـــــيـــــر زورقـــــــــن  ــت، عـــــــن تـــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ الــ
محافظة  فــي  للحوثين  مفخخن 
ــة غــــربــــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـــــــحـــــــديـــــــدة الـ
الــيــمــن. وجــــاء فـــي بــيــان الــتــحــالــف 
بحسب وكــالــة األنـــبـــاء الــســعــوديــة 
الــزورقــن  تدمير  »تــم  أنــه   »واس«، 
املــفــخــخــن بــمــنــطــقــة الــصــلــيــف في 
الحديدة أثناء التجهيز للعملية«، 
مــن دون ذكــر هــدف محدد لعملية 

الحوثين.
)األناضول(
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رام اهلل ـ جهاد بركات

الــفــلــســطــيــنــيــة تتمسك  الــســلــطــة  ــــزال  تـ ال 
بمواقفها وتصّر على عدم تشكيل لجنة 
تــحــقــيــق مــســتــقــلــة فــــي مــقــتــل املـــعـــارض 
النتخابات  السابق  واملــرشــح  السياسي 
املـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي نــــــزار بـــنـــات عــلــى 
عائلته  تتمسك  بينما  أمــنــيــة،  قـــوات  يــد 
وقع  على  القضية،  في  الــدولــي  بالحراك 
تــظــاهــرات جــديــدة خــرجــت أمــس تنديدًا 
السلطة  بـــنـــات، وبــانــتــهــاكــات  بــاغــتــيــال 
الــلــه،  رام  مــديــنــة  وشــهــدت  الفلسطينية. 
عــصــر أمـــس الــســبــت، تــظــاهــرات جــديــدة 
للتنديد باغتيال بنات، هتف املشاركون 
وحمل  الفلسطينية،  السلطة  ضــد  فيها 
ــات كـــتـــب عــلــيــهــا »إرحـــــل  ــتــ بــعــضــهــم الفــ
إرحــل يــا عــبــاس«، بينما نشر ناشطون 
إنها  قــالــوا  فيديو  مقاطع  فلسطينيون 
لعناصر أمنية ومن حركة »فتح« بلباس 
مدني تتوجه نحو دوار املنارة برام الله، 
قبيل انطاق التظاهرة. وتأتي التظاهرة 
الــجــديــدة فـــي وقـــت كــانــت قـــد حــثــت فيه 
لحقوق  السامية  املتحدة  األمــم  مفوضة 
اإلنـــــســـــان، مــيــشــيــل بـــاشـــلـــيـــه، فــــي بــيــان 
الخميس املاضي، الحكومة الفلسطينية 
»عــلــى ضــمــان ســامــة املــتــظــاهــريــن عقب 
ــتـــجـــاجـــات، الــــذي  الـــقـــمـــع الـــعـــنـــيـــف لـــاحـ
مارسته قوات األمن الفلسطينية، بلباس 
ــكـــري، ومــســلــحــون  عـــســـكـــري وغـــيـــر عـــسـ
آخــــرون«. وأضــافــت: »يــجــب أيــضــًا إجــراء 
أي  تحقيق سريع وشفاف ومستقل في 
استخدام غير ضروري أو غير متناسب 

للقوة«.
وفي تطورات قضية بنات، كشف عضو 
املحررين،  الفلسطينين  األســرى  شبكة 
»العربي الجديد«، أن  لـ نعيم أبو الكعك، 
املبادرة التي قدمتها الشبكة عقب مقتل 
بنات وصلت إلى حالة من الجمود عقب 
اجــتــمــاعــن عــقــدهــمــا األســــرى املــحــررون 
مع عائلة بنات واللجنة املركزية لحركة 
ــانـــت مــجــمــوعــة مـــن األســــرى  »فـــتـــح«. وكـ
الفلسطينين املحررين قد أطلقت في 27 
يونيو/حزيران املاضي مبادرة للخروج 
مـــن األزمـــــة الـــراهـــنـــة، وحـــقـــن الـــدمـــاء في 
األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، خــــال مــؤتــمــر 
صــحــافــي فــي رام الــلــه، دعـــت خــالــه إلــى 

تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ومنحها 
الصاحيات بقرار رسمي.

وتــركــز الــخــاف أخــيــرًا على بند تشكيل 
لــجــنــة تــحــقــيــق مــســتــقــلــة يــرأســهــا قـــاٍض 
سابق وبعضوية ممثلن عن »مؤسسة 
الحق والهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان«، 
وممثل عن العائلة، كما جاء في املبادرة. 
وبحسب أبو الكعك، رأى أعضاء اللجنة 
املـــركـــزيـــة فــــي فـــتـــح أن لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
الــرســمــيــة قـــامـــت بـــالـــدور ومــــن الــصــعــب 
الذهاب إلى لجنة تحقيق مستقلة، فيما 
ــة املـــركـــزيـــة، اعــتــمــاد  يــمــكــن، بــحــســب رؤيــ
الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان كلجنة 
الصاحيات  تأخذ  تحقيق مستقلة وأن 
الــنــافــذة وتـــمـــارس الــــدور الــنــافــذ. وعلق 
أبــو الكعك على ذلــك: »نحن بحاجة إلى 

استشارة قانونية حول ذلك«.
في املقابل، تشبثت عائلة بنات، بحسب 
ــو الــكــعــك، بــمــطــلــب الــتــحــقــيــق الـــدولـــي،  أبـ
املستوى  على  التحرك  تجميد  ورفضت 
الــدولــي أو إعــطــاء الــتــزام بتعليقه. وقــال 
أبـــو الــكــعــك: »طــلــبــنــا مـــن أجـــل أن نتقدم 
ــام، بـــأن نعتمد املــبــادرة  خــطــوة إلـــى األمــ
وما تتضمنه من لجنة تحقيق مستقلة، 
وتــعــلــيــق الـــتـــحـــرك املـــرتـــبـــط بــالــتــحــقــيــق 
ــذا ألن  ــ ــي؛ نـــحـــن أيـــضـــًا نـــرفـــض هـ ــ ــدولـ ــ الـ
شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي يــعــانــي مـــن تــعــدد 
ــه«.  الــســلــطــات الـــتـــي تــتــدخــل فـــي شـــؤونـ
وكشف أبو الكعك كذلك عن رفض اللجنة 
املــركــزيــة إقــالــة أو نــقــل مــحــافــظ الخليل 
ــكـــري، عــلــى اعـــتـــبـــار أن ذلــك  ــبـ جــبــريــل الـ
اإلجــراء يعني إدانــة له بموضوع القتل، 
وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن أن تـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــك 
حقوق عشائرية وعائلية، مؤكدًا أن لجنة 
األســرى املحررين رفضت هــذا االعتبار، 
ألن إقــالــة أو نــقــل املــحــافــظ هــو مــن بــاب 
املــســؤولــيــة املــعــنــويــة والــضــمــنــيــة، كونه 
املــســؤول األول عــن األمـــن عــلــى مستوى 
املحافظة، وليس من باب أنه شريك في 
الــجــريــمــة. وكــــان األســـــرى املــــحــــررون قد 
اجتماعن  الجمعة  أمــس  من  أول  عقدوا 
منفصلن مع عائلة بنات ممثلة بوالده 
واجتماعًا  غــســان،  وشقيقه  بنات  خليل 
آخــر مــع وفــد مــن اللجنة املــركــزيــة مكّون 
مـــن جــبــريــل الـــرجـــوب وإســمــاعــيــل جبر 
وروحــــــي فـــتـــوح وعـــبـــاس زكـــــي، إضــافــة 
إلى أعضاء في املجلس الثوري للحركة. 
ــال أبـــو الــكــعــك إنـــه ال يــريــد الـــقـــول إن  وقــ
الجهود وصلت إلــى طريق مــســدود، بل 
إلى حالة من الجمود تسود املفاوضات، 
مؤكدًا أن شبكة األســرى املحررين تبقي 
املبادرة على الطاولة، وستتخذ إجراءات 
لــتــعــزيــز قـــوتـــهـــا، والـــضـــغـــط لــتــعــزيــزهــا 
ــــن. وحـــــــــول تـــفـــاصـــيـــل  ــرفـ ــ ــطـ ــ بــــاتــــجــــاه الـ
االجتماع مع وفد اللجنة املركزية، أشار 
أبــو الكعك إلــى أن اللجنة أكــدت املوافقة 
على نقاط أخــرى في املــبــادرة، وأخــذ كل 
القضائية  ــــور  واألمـ التحقيق  إجـــــراءات 
والقانونية ضــد كــل مــن شــارك أو ثبتت 
مقتل  أو  باغتيال  له عاقة  أو  مشاركته 
بــنــات، إضــافــة إلــى تبني رعــايــة العائلة 
وتعليمها بشكل كامل، ووضع مجموعة 
األمن والعاقة  ضوابط ونواظم لسلوك 
مع األحزاب، وإجراءات األمن مع املواطن 

واملجتمع املدني.

»فتح« ترفض تحقيقًا 
مستقًال بمقتل بنات

شهدت رام اهلل أمس 
السبت تظاهرة جديدة 

منددة باغتيال نزار 
بنات، على وقع رفض 

»فتح« تشكيل لجنة 
تحقيق مستقلة

نددت تظاهرة جديدة 
في رام اهلل أمس 

بانتهاكات السلطة

محاوالت 
إلنقاذ مفاوضات 

فيينا النووية
اتهامات إيرانية لواشنطن 

بعدم التجاوب مع المطالب 
ومحاوالت دولية لتذليل 

العقبات

طموحات حفتر االنتخابية تُفـشل اجتماعات جنيف الليبية



تبحث »العربي الجديد« في ملف المليشيات االنفصالية بجنوب اليمن، 
وما إذا كانت تخطط الستكمال انقالبها بعد حديثها عن استحداث 
تقليم  هدفهما  »الوزارتين«  أّن  أم  والداخلية،  للدفاع  ظّل  وزارتي 

أظافر الجناح السلفي
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»قــوات الدعم واإلســنــاد«، فيما  ما يسمى بـــ
تـــم اســـتـــحـــداث مـــا يــســمــى بـــقـــوات »الـــحـــزام 
ــنـــي« لــتــأمــن طــــوق عــــدن ولــحــج وأبـــن  األمـ
والـــضـــالـــع، كــبــديــل لــلــجــهــاز األمـــنـــي الـــذي 
ُيعنى بتأمن املنافذ ونقاط التفتيش داخل 
وخــارج املــدن. تنامى نفوذ السلفين داخل 
التي تحولت  واإلســنــاد«  »الدعم  مليشيات 
ألــويــة، كقوة ضــاربــة ينحدر السواد  إلــى 7 
األعـــظـــم مـــن مــنــتــســبــيــهــا مـــن مــنــطــقــة يــافــع 
األحزمة  مليشيات  تليها  لحج،  بمحافظة 
ــم قــــــوات »الــــصــــاعــــقــــة«، و»لــــــواء  األمـــنـــيـــة، ثــ
الــعــاصــفــة ومــكــافــحــة اإلرهـــــــــاب«، و»ألـــويـــة 
املليشيات  عــن   

ً
فضال الجنوبية«،  املقاومة 

التي تمت تسميتها نسبة إلى كل محافظة.
 قـــيـــادات يـــافـــع الــســلــفــيــة وغــيــرهــا 

ّ
وبـــمـــا أن

تــــوارثــــت قــــــوات »الــــدعــــم واإلســـــنـــــاد« وفــقــا 
»املجلس  حــاول  الخالص،  املناطقي  للوالء 
االنــــتــــقــــالــــي« تــــــــدارك األمـــــــر مــــع مــلــيــشــيــات 
املدن فقط.  املنتشرة داخل  األحزمة األمنية 
وعــلــى الــرغــم مــن الــحــضــور الكثيف ألبــنــاء 
مــحــافــظــة الــضــالــع فـــي مــلــيــشــيــات األحــزمــة 
انقسمت  الــقــوات أيضا  أن هــذه  إال  األمنية، 
ــن عــدن  ــر أمــ ــديـ ــا بـــن الـــزبـــيـــدي ومـ ــهــ اتــ والء
السابق شالل شايع، والزعيم السلفي عبد 

الرحمن شيخ.
خــالفــا لــذلــك، يمتلك »املــجــلــس االنــتــقــالــي« 
مــلــيــشــيــات أخــــرى تــعــرف بــألــويــة املــقــاومــة 
ــواء  ــ ــوارئ«، و»لــ ــ ــطــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، و»قــــــــوات الــ
العاصفة ومكافحة اإلرهاب«، وشرطة عدن. 
وهــــذه الــتــولــيــفــة تــخــضــع بـــدرجـــة رئيسية 
تم  الــذي  القيادي شــالل شايع،  لتوجيهات 
تعيينه من قبل الزبيدي أخيرًا قائدًا لقوات 
العاصفة«،  »لــواء  ويبرز  اإلرهـــاب.  مكافحة 
الذي يقوده أوســان العنشلي، كرأس حربة 
ــأوامــــر شــايــع،  لــلــمــلــيــشــيــات الـــتـــي تــأتــمــر بــ

وتمتلك نفوذًا واسعا داخل عدن.
وبعد تنامي نفوذ شالل شايع، ضمن قوة 
تـــحـــاول مـــجـــاراة الــنــفــوذ الــيــافــعــي املهيمن 
عــلــى ألــويــة الــدعــم واإلســـنـــاد، وجـــد الزعيم 
االنــفــصــالــي عـــيـــدروس الــزبــيــدي نــفــســه بال 
قوة عسكرية وأمنية تدين له بالوالء التام 
توجيهاته،  تنفيذ  في  الطولى  يــده  وتكون 

رأس زعيم االنفصالين عيدروس الزبيدي 
ــدد مـــن قـــيـــادات »املــجــلــس االنــتــقــالــي«،  ــ وعـ
ويــــافــــع، مــعــقــل الـــجـــمـــاعـــات الــســلــفــيــة الــتــي 
زرعتها اإلمــارات على رأس وحدات وألوية 
انفصالية، وكانت النواة األولى لتأسيسها 

في عام 2016.
ــارت الــثــقــة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق بن  ــهــ وانــ
تابعة  أنــهــا  الـــورقـــة  عــلــى  تــظــهــر  مليشيات 
»االنــتــقــالــي«، لكنها فــي الـــواقـــع مــتــعــددة  لـــ
الـــــــوالءات. ومــــع تــنــامــي رقــعــة نــفــوذ ألــويــة 
ــلـــفـــي وتـــــداخـــــل الـــصـــالحـــيـــات  ــار الـــسـ ــيــ ــتــ الــ
ــزام األمـــــنـــــي« داخــــل  ــ ــحــ ــ مــــع مـــلـــيـــشـــيـــات »الــ
مدينة عـــدن، لــم يكن أمـــام رئــيــس »املجلس 
االنتقالي« عــيــدروس الــزبــيــدي ســوى فض 
االشــتــبــاك، وإصــــدار قــــرارات فــي 25 يونيو 
املاضي، فككت السطوة السلفية في »ألوية 
الدعم واإلســنــاد«، وفــوق ذلــك، نقل مقراتها 
ـــن عــــــــدن، حـــتـــى تـــخـــلـــو الـــســـاحـــة  بـــعـــيـــدًا عــ
لفصائل أخرى ال تشكل خطرًا على املشروع 

االنفصالي.

قوام المليشيات
عقب اســتــعــادة عــدن مــن جماعة الحوثين 
اإلمــــــــارات  تـــفـــّرغـــت   ،2015 ــام  ــ عــ مــنــتــصــف 
لــتــكــويــن »الــجــيــش االنـــفـــصـــالـــي«، ومــنــحــت 
الــســلــفــيــن الـــذيـــن شـــاركـــوا مـــع قــواتــهــا في 
ــل الـــغـــربـــي،  مــــعــــارك عـــــدن وأبـــــــن والــــســــاحــ
تــحــت مــســمــى املـــقـــاومـــة الــجــنــوبــيــة، الــدعــم 
األكبر لتأسيس نواة قوات جنوبية توازي 

مليشيات الحوثين شمااًل.
ال ُيعرف، على وجه الدقة، الحجم الحقيقي 
الــرغــم من  االنــفــصــالــيــة. وعــلــى  للمليشيات 
الــتــصــريــحــات الـــتـــي أطــلــقــهــا نـــائـــب رئــيــس 
الــقــوات املسلحة اإلمــاراتــيــة، عيسى  أركـــان 
املـــــزروعـــــي، مــطــلــع الــــعــــام املــــاضــــي، والـــتـــي 
تحدث فيها عــن تجنيد وتــدريــب وتجهيز 
ــنــــدي فــــي املـــنـــاطـــق  ــــف جــ ــثــــر مــــن 200 ألــ أكــ
ــى قــــوات  ــ ــررة، فــــي إشـــــــارة إلـ ــ ــحـ ــ الــيــمــنــيــة املـ
»املجلس االنتقالي«، إال أن مصادر تقول إن 

الرقم الحقيقي أقل من ذلك بكثير.
ومنذ عــام 2016، أســنــدت اإلمــــارات للزعيم 
السلفي، عبد الرحمن شيخ، مهمة تأسيس 
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ُعرفت  إنــشــاء مليشيات خاصة  إلــى  فذهب 
»ألــويــة الــصــاعــقــة«. أسند  فــي مــا يــســمــى بـــ
ــذه األلـــويـــة لشخصيات  الــزبــيــدي قـــيـــادة هـ

مقربة منه وتنحدر جميعها من الضالع.

شرارة الصراع
شــّكــل التخلي اإلمـــاراتـــي عــن تــقــديــم الــدعــم 
ابـــتـــداًء من  االنــفــصــالــيــة  للمليشيات  املــالــي 
الــصــراعــات الداخلية، مع  بــدايــة  عــام 2020، 
اقتصادية  مـــوارد  لتأمن  كــل فصيل  سعي 
تضمن مرتبات عناصره، حتى جاء تطبيق 
ع في نوفمبر/تشرين 

ّ
)املوق الرياض  اتفاق 

الــشــرعــيــة  الـــحـــكـــومـــة  بــــن   )2019 الـــثـــانـــي 
واالنفصالين، والتوزيع املناطقي للحقائب 
الوزارية واملناصب، ليوسع هوة االحتقان، 
وفقا لحسابات مناطقية وسياسية. تركت 
الفصائل املسلحة جبهات القتال، وانتقلت 
للتمركز داخل مدينة عدن من أجل اقتسام 

الغنائم واملوارد اليومية.

 يافع، كانت خالل العامن املاضين، 
ّ
وبما أن

هي صاحبة الثقل األكبر داخل مدينة عدن؛ 
 
ً
مستفيدة واجتماعيا،  وتجاريا  اقتصاديا 

مـــن حــضــور عــســكــري تــقــدمــه ألـــويـــة الــدعــم 
واإلسناد، بدأت الخالفات تدب في مفاصل 
»املجلس االنتقالي«، وتطغى عليها األبعاد 
ــيـــام »الـــدعـــم  املـــنـــاطـــقـــيـــة، وال ســيــمــا بـــعـــد قـ
ــاد« الـــيـــافـــعـــيـــة، بـــتـــأســـيـــس شــركــة  واإلســــــنــــ
»إســــنــــاد« لــلــخــدمــات الـــبـــتـــرولـــيـــة، لــضــمــان 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــــــــوارد تـــضـــمـــن انـــتـــظـــام 
التي  املليشيات  ألوية  كافة  مرتبات  صرف 

يتزعمها الزعيم السلفي محسن الوالي.
لـــم يــــرق تــنــامــي الـــنـــفـــوذ الـــيـــافـــعـــي، لــلــقــادة 
ــــن مــحــافــظــة  ــيـــن املــــنــــحــــدريــــن مـ ــالـ ــفـــصـ االنـ

الضالع. 
فــلــم يــكــن أمـــام الــزبــيــدي ســـوى الــعــمــل على 
ــوة الـــتـــي تــشــكــل تــهــديــدًا  ــقــ تــفــكــيــك هـــــذه الــ
الــحــضــور  إذ ســعــى لتقليص  ــه،  لـ وجـــوديـــا 

اليافعي داخل املليشيات بشكل خفي.

ــن الـــــواضـــــح أن أحـــــــــداث مـــديـــريـــة  ــ وكـــــــان مـ
أخيرًا، والتي أفضت  دّبرة 

ُ
امل الشيخ عثمان 

ليست  للعلن،  الهيكلة  ــرارات  قــ إخـــراج  إلــى 
ســوى تتويج رسمي لخطة محكمة تهدف 
والتخلص من  عـــدن،  مــن  السلفين  ــة  إلزاحـ
التيار املعتدل داخل املليشيات، وقبل ذلك، 
ضد  املتطرف  االنفصالي  الجناح  تصعيد 
الــضــالــع، على  مــن  والـــذي ينحدر  الشرعية 

حساب تيار يافع. 

عمليات ممنهجة
بدأت مالمح تقليص النفوذ اليافعي تظهر 
بشكل واضح بتهميش قيادات الصف األول 
من هيئة رئاسة »املجلس االنتقالي«. فبعد 
إقــصــاء مــؤســس ألــويــة »الـــدعـــم واإلســـنـــاد« 
الـــزعـــيـــم الــســلــفــي عــبــد الـــرحـــمـــن شـــيـــخ، من 
ــزج بـــه فـــي مضمار  ــ مــوقــعــه الــعــســكــري، والـ
الــســيــاســة كــعــضــو فـــي الــفــريــق الــتــفــاوضــي 
مع الحكومة الشرعية، تم استبعاده أيضا 

ــا، وتــصــعــيــد  ــقــ مــــن الــــوفــــد الـــتـــفـــاوضـــي الحــ
شخصيات انفصالية متطرفة.

وبــعــد عملية اغــتــيــال طــاولــت قــائــد »الــلــواء 
الـــيـــافـــعـــي،  مـــنـــيـــر  وإســــــنــــــاد«،  ــم  ــ دعــ األول- 
»أبو اليمامة«، وال تزال غامضة  املعروف بـ
منذ مطلع أغسطس/آب 2019، بدأت خلية 
االغتياالت تتحرك بشكل نشط الستهداف 

قيادات يافع.
ومطلع مــــارس/آذار املــاضــي، تــعــّرض قائد 
»ألـــويـــة الــدعــم واإلســـنـــاد« مــحــســن الــوالــي، 
ــه، نــبــيــل املـــشـــوشـــي،  ــربــ ــيــــس أركـــــــان حــ ورئــ
البريقة بعدن.  اغتيال، في مديرية  ملحاولة 
املشهد  الوالي واملشوشي عن  إزاحــة  وبعد 
االغــتــيــاالت  كــانــت  أبــوظــبــي،  إلـــى  بنقلهما 

الغامضة تتواصل ضد اليافعية.
وجد »املجلس االنتقالي« في أحداث الشيخ 
باملشوشي  لإلطاحة  الكافي  املبرر  عثمان، 
من موقعه كقائد أركان عمليات ألوية الدعم 
الربيعي  جـــالل  العميد  وتــعــيــن  واإلســـنـــاد 
مكانه، وإزاحة يافع بشكل كامل من املشهد 
داخل مدينة عدن بعد تحميلها مسؤولية 

الدماء التي سالت في عملية مدبرة. 
ــــي عــمــلــيــة  ــالــــي« فـ ــقــ ــتــ ــلــــس االنــ شــــــرع »املــــجــ
ــنـــاهـــا، ونــصــت  الـــتـــفـــكـــيـــك الــــتــــي لـــطـــاملـــا تـــمـ
االنفصالين  زعيم  التي أصدرها  الــقــرارات 
املاضي،  يونيو   25 في  الزبيدي،  عيدروس 
السيد،  صالح  األمني  القيادي  تعين  على 
قــائــدًا أللــويــة »الـــدعـــم واإلســـنـــاد«، بـــداًل من 
ــنــــدت إلـــيـــه قـــيـــادة قـــوات  ســ

ُ
الــــوالــــي، الـــــذي أ

ــم تــعــيــن أحـــد  »الـــــحـــــزام األمـــــنـــــي«، فــيــمــا تــ
الــشــخــصــيــات االنــفــصــالــيــة املــتــطــرفــة، وهــو 
السيطرة  له من أجل  النوبي، نائبا  مختار 

على صالحياته.
التحّول  الــقــيــادات هــو  فــي  التغيير  لــم يكن 
الــوحــيــد، ولــكــن مــا نـــّص عليه الــقــرار بنقل 
مقر وألــويــة »الــدعــم واإلســـنـــاد« إلــى خــارج 
مـــحـــافـــظـــة عــــــدن، أي إلـــــى مـــنـــاطـــق بــعــيــدة. 
 الـــقـــرارات 

ّ
ويــقــول »املــجــلــس االنــتــقــالــي« إن

التي اتخذها ليست لها أبعاد مناطقية، بل 
إلى  الجاهزية، وصــواًل  إلــى »تعزيز  تهدف 
استكمال بناء قــوات مسلحة جنوبية على 

أسس وطنية ومهنية«.
وبــعــيــدًا عــن املــبــررات الــتــي ساقها املجلس 
لــــقــــرارات الــهــيــكــلــة األخــــيــــرة، يــعــود الــســبــب 
الــســلــفــي  ــنـــاح  ــجـ الـ ـــــة  إزاحـــ الــحــقــيــقــي وراء 
املنحدر من يافع، إلى تشكيك في والء القادة 
الــعــســكــريــن، كــمــا أفــصــح عــن ذلـــك ضمنيا، 

نــائــب رئــيــس املــجــلــس، الــزعــيــم االنفصالي 
الــســلــفــي هـــانـــي بـــن بـــريـــك. فــقــد تــخــلــى بن 
بريك املقيم في أبوظبي عن رفاقه في ألوية 
»الدعم واإلسناد«، عندما حاول تصنيفهم 
كما لو أنهم مجرد »مرتزقة« والؤهم للمال 
فقط. ورفض بن بريك، معايير الكفاءة في 
االنفصالية،  املليشيات  داخـــل  التعيينات 
ــر« فـــي 29  ــتـ وقـــــال فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى »تـــويـ
ــاءة بـــاإلمـــكـــان  ــفــ ــكــ يـــونـــيـــو املــــاضــــي، إن »الــ
توظيفها باملرتب الشهري أو التعاقد على 
اإلنجاز«، الفتا إلى أن القيادة »لن تكون إال 

ألصحاب الوالء واإليمان بقضيتك«.
الشرعية  تفطن  أن  املستبعد  مــن  أنــه  وبــمــا 
املــغــّيــبــة عـــن الـــواقـــع، الســتــثــمــار الــخــالفــات 
أبناء  مــن  وخصوصا  السلفين  واستمالة 
يافع، فمن املرجح أن مخاوف االنفصالين 
الذي تتمركز  تكمن في الجانب السعودي، 
ــــدن بـــــــداًل عــن  ــنـــة عــ ــا فــــي مـــديـ ــيـ ــالـ قــــواتــــه حـ
اإلمارات، وهو الطرف الذي بمقدوره ضرب 

املشروع االنفصالي من الداخل.
 األيـــــــام املــقــبــلــة ســـتـــكـــون حــبــلــى 

ّ
ويــــبــــدو أن

بالكثير من التطورات في الساحة الجنوبية، 
»القيادة  خصوصا عقب تلويح ما تسمى بـ
يقودها  التي  الجنوبية«،  للمقاومة  العليا 
ــو  »أبـ ـــ عـــبـــد الـــنـــاصـــر الـــيـــافـــعـــي، املــــعــــروف بـ
همام«، برفض قرارات »املجلس االنتقالي«، 
وذلــــك فـــي بــيــان صــحــافــي حــــذر فــيــه أخــيــرًا 
مناطقي بغيض ال تحمد  حــكــم  »خــلــق  مــن 
عــقــبــاه«. وكــشــفــت تــحــذيــرات أبـــو هــمــام عن 
الهوة  صراعات مناطقية محتملة، واتساع 
الــذيــن بــاتــوا يمتلكون  قــادة املليشيات  بــن 
، بــمــقــدوره إحــالــة 

ً
ســالحــا متوسطا وثــقــيــال

عـــدن وغــيــرهــا مــن مـــدن الــجــنــوب إلـــى حلبة 
دامية لصراع مدمر. وخالفا للتوقعات بعدم 
»املجلس  قــرارات  السلفية  املليشيات  تنفيذ 
ــالـــخـــروج مـــن عـــــدن، وتــركــهــا  االنـــتـــقـــالـــي« بـ
والتي ستنفرد  األمني«،  »الحزام  ملليشيات 
بــإيــرادات مهولة هناك، لن يقبل أبناء يافع 
الزج بهم في الخطوط األمامية التي ُيحرم 

منتسبيها من أي امتيازات مالية.
ــة الــســلــفــيــة فـــي قـــوات   األلــــويــ

ّ
يـــبـــدو أن وال 

»الدعم واإلسناد« ستكون مطيعة لقائدها 
ــامـــل، إذ  الـــجـــديـــد، صـــالـــح الـــســـيـــد، بــشــكــل كـ
ــزال جــمــيــع الـــقـــيـــادات الــفــعــلــيــة لــألــويــة  ال تــ
من  وتنحدر  السلفي  الجناح  مــن  السبعة، 
يافع. وسيجد »املجلس االنتقالي« صعوبة 
ــبـــدالـــهـــم  ــتـ ــــي إزاحـــــــــة هــــــــؤالء الـــــقـــــادة واسـ فـ
بــشــخــصــيــات تــديــن لــه بـــالـــوالء الــكــامــل، إال 
النفوذ  تفكيك  في  املؤكد سيمضي  أنــه من 
أقـــل. وإذا مــا نجحت  السلفي ولــو بــوتــيــرة 
خطط »االنتقالي« في تجاوز عقبة الجناح 
يــافــع، سيكون  مــن منطقة  املنحدر  السلفي 
أمــامــه الــكــثــيــر مــن الــتــحــديــات املــمــاثــلــة، مع 
تــواجــد فــصــائــل سلفية وقــبــلــيــة أخــــرى في 
وكذلك  لــحــج،  بمحافظة  الصبيحة  منطقة 
»ألــــويــــة الــعــمــالــقــة« الــســلــفــيــة املـــرابـــطـــة في 

الساحل الغربي.
ووفقا ملصادر سياسية وعسكرية جنوبية 
»العربي الجديد«، فمن املتوقع أن  لـ تحدث 
تــشــهــد الــفــتــرة املــقــبــلــة مــوجــة اســتــقــطــابــات 
املسلحة،  للفصائل  عالية،  مستويات  على 
ــار الــثــقــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــة، واســ ــيـ ــفـ ــلـ خـــصـــوصـــا الـــسـ
ــلـــس االنـــتـــقـــالـــي« مــع  املــــعــــدومــــة بــــن »املـــجـ

فصائله املسلحة. 
ــى أن املــــــال قــــد يــلــعــب  ــ وتـــشـــيـــر املــــصــــادر إلـ
دورًا رئــيــســيــا فــــي مـــســـألـــة تـــرجـــيـــح الـــقـــوة 
داخــل مــدن الجنوب، خصوصا ملن سيقوم 
بتوفير مرتبات منتظمة للفصائل السلفية 
االنتقالي  املجلس  عجز   

ّ
ظــل فــي  والقبلية، 

ــات، واســــتــــحــــالــــة دمـــج  ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــن تـــوفـــيـــر املـ ــ عـ
ــقـــوات الــحــكــومــيــة  تــلــك املــلــيــشــيــات ضــمــن الـ
عليها  أقــدم  التي  الخطوات  بعد  النظامية 
عن  والحديث  االنتقالي«،  »املجلس  رئيس 
إجراءات الستحداث وزارتي دفاع وداخلية.

جنوب اليمن 

االنفصال يأكل أبناءه

الشكلي  اإلتــمــام  مــن  الــرغــم  على 
بين  والــتــســلــيــم  االســـتـــالم  لعملية 
في  والقديمة  الجديدة  القيادات 
و»الحزام  واإلســنــاد«  »الدعم  ألوية 
األمني«، إال أّن عملية النقل أو الدفع 
يافع  أبناء  من  السلفيين  بالمقاتلين 
إلى جبهات الضالع أو الساحل الغربي 
أو لحج، لقتال جماعة الحوثيين، لن 

تكون باألمر السهل. 
بمغادرة  يــافــع  ألــويــة  تــجــازف  لــن 
بشكل  ــدن  ع المؤقتة  العاصمة 
الــمــال  رأس  عــلــى  خــشــيــة  كــامــل، 
ــشــدة خــالل  الــيــافــعــي الـــذي نــمــا ب

السنوات الست الماضية.

خشية على 
رأس المال

الغالف

عدن، شبوة، حضرموت 
العربي الجديد

ــلـــس االنـــتـــقـــالـــي  ــجـ ــتـــخـــدم »املـ اسـ
املسلحة  مليشياته  الــجــنــوبــي« 
التي أسستها ومّولتها اإلمارات، 
فــي االنـــقـــالب عــلــى الــحــكــومــة اليمنية ولــّي 
ذراعـــهـــا النـــتـــزاع مــكــاســب مــتــعــددة، رافــضــا 
املطالب بإخراجها من عــدن. وعندما شعر 
ــور بـــدأت تــخــرج عــن ســيــطــرتــه مع   األمــ

ّ
بـــأن

تـــنـــامـــي نـــفـــوذ الــــقــــادة الـــعـــســـكـــريـــن الـــذيـــن 
اتخاذ  في  يتردد  لم  بمناطقهم،  يستقوون 
أبــرزهــا  املــوقــف،  لــتــدارك  معالجات سريعة 
مواقع خارج  إلــى  نقل معسكرات وفصائل 
»املجلس  واستغل  عــدن.  املؤقتة  العاصمة 
ـــن املـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــدام بـ ــ ــ ــــصـ ــ االنـــــتـــــقـــــالـــــي«، الـ
املــحــســوبــة عــلــيــه، وتــحــديــدًا بــن مليشيات 
»الــــدعــــم واإلســـــنـــــاد« الــســلــفــيــة، و»الــــحــــزام 

يغلب البعد المناطقي 
على المعارك بين 

المليشيات االنفصالية

سعى الزبيدي لتقليص 
الحضور اليافعي داخل 

المليشيات

صراع نفوذ ومناطق 
ووالءات بين المليشيات

 وجريحا 
ً
ــف 20 قــتــيــال

ّ
األمـــنـــي«، والــــذي خــل

داخل أحياء مديرية الشيخ عثمان في عدن، 
لتنفيذ  املـــاضـــي،  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   23 فـــي 
ــــت قــريــب  ــانـــت تـــشـــّكـــل حـــتـــى وقـ خــــطــــوات كـ
خــطــوطــا حـــمـــراء بــالــنــســبــة لـــه. إذ قـــرر نقل 
التابعة  سيما  وال  والــفــصــائــل،  املعسكرات 
إلـــى مــواقــع  ملليشيات »الـــدعـــم واإلســــنــــاد«، 
خارج عدن، لكن األهم أنه بدأ بتقليم أظافر 
الجناح السلفي الذي يشكل السواد األعظم 
ــوام فــصــائــلــه املـــســـلـــحـــة، بـــعـــد صــــراع  ــ مــــن قــ

مصالح تفاقم منذ أواخر العام املاضي.
وخــالفــا لــجــذور الــصــراع الــذي تتداخل فيه 
مــســائــل مــثــل تــقــاســم الــغــنــائــم فــي املناصب 
وتسليحية،  مالية  إمــبــراطــوريــات  وتكوين 
البينية  املعارك  املناطقي على  البعد  يغلب 
ــرة بـــن املــلــيــشــيــات االنــفــصــالــيــة الــتــي  ــدائـ الـ
ينتمي غالبية أفرادها بدرجة رئيسية إلى 
الضالع، مسقط  هما  منطقتن جغرافيتن 

يُنظر للسلفيين إجماًال على أنهم يرفضون الخروج على ولي األمر، والذي 
يتمثل حاليًا في الرئيس عبدربه منصور هادي )الصورة(. ومن خالل تتبّع 
الموقع اإللكتروني أللوية »الدعم 
قائدها  أن  الفتًا  يبدو  واإلســنــاد«، 
يحرص  الــوالــي،  محسن  السابق، 
المناسبات  على تهنئة هادي في 
الوالي  لذلك، فرض  الدينية. خالفًا 
وصول  عقب  عدن  في  حضوره 
مطلع  المحاصصة،  حكومة 
مواقف  عن  فضًال  الحالي،  العام 
من  لعدد  رفضه  عن  فيها  عبّر 

سلوكيات المجلس االنتقالي.

رفض الخروج على ولي األمر

انهارت الثقة بشكل غير مسبوق بين مليشيات االنتقالي )فرانس برس(

عودة المجازر إلى إدلب: ضغوط روسية لمكاسب سياسيةماذا يجري في منطقة السيدة زينب قرب دمشق؟

عدنان أحمد

ــة الــســواتــر  ــ عــلــى الـــرغـــم مـــن االتـــفـــاق عــلــى إزالـ
قبل شهرين في محيط  أقيمت  التي  الترابية 
مــنــطــقــة الــســيــدة زيــنــب جــنــوب دمـــشـــق، جـــراء 
االشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي دارت آنــــــذاك بـــن الــفــرقــة 
الرابعة التابعة للنظام، واملليشيات اإليرانية 
التوتر ما  أجــواء   

ّ
أن إال  املنطقة،  املنتشرة في 

ــران  ــــت قــائــمــة بـــن الـــطـــرفـــن، مـــع ســعــي إيــ زالـ
ومــلــيــشــيــاتــهــا إلـــى تثبيت وجـــودهـــا فــي تلك 
ــاتـــت تـــعـــد املـــعـــقـــل الــرئــيــســي  ــتـــي بـ املــنــطــقــة الـ

للوجود اإليراني في سورية.
ــال الــنــاشــط املــنــحــدر مـــن مــنــطــقــة الــســيــدة  ــ وقـ
الجديد«،  »العربي  لـ الــخــالــدي،  محمد  زيــنــب، 
إن ســلــطــات الـــنـــظـــام الــــســــوري عـــمـــدت أخــيــرًا 
إلـــى إزالـــــة الــســواتــر الــتــرابــيــة الــتــي كــانــت قد 
رفعت على الطرق الواصلة بن السيدة زينب 
املــجــاورتــن،  الــبــحــدلــيــة وحــجــيــرة  ومنطقتي 
لكن مع السماح بمرور األشخاص فقط سيرًا 
عــلــى األقــــــدام، ومــواصــلــة مــنــع مــــرور اآللــيــات 
 
ّ
بــاســتــثــنــاء الـــحـــاالت اإلســعــافــيــة. وأوضــــح أن
اتفاق بن  الترابية جــاء ضمن  السواتر  إزالــة 

أمين العاصي

قبل أيام قليلة من بدء مداوالت مجلس األمن 
الدولي، في العاشر من الشهر الحالي، لتمديد 
آلــيــة إدخـــال املــســاعــدات الــدولــيــة إلــى ســوريــة، 
ــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري بــمــســانــدة  ارتـــكـــبـــت قــــ
»املرّوعة« في شمال  روسية مجزرة ُوصفت بـ
غربي ســوريــة، على وقــع اســتــمــرار التصعيد 
الــعــســكــري فـــي مــحــافــظــة إدلــــب خـــط الــتــمــاس 
األسخن بن فصائل املعارضة وقوات النظام. 
تل صباح 

ُ
وبحسب شبكات إعالمية محلية، ق

من  أشخاص معظمهم  ثمانية  السبت،  أمــس 
األطفال، نتيجة قصف قوات النظام وروسيا 
املـــنـــازل الــســكــنــيــة فــي بــلــدات ابــلــن، وبــلــيــون، 
وبـــلـــشـــون، فـــي جــبــل الــــزاويــــة، جــنــوبــي إدلـــب 
القتلى  بــن  ومــن  بالليزر.  موجهة  بصواريخ 
ــــل وزوجــــتــــه وأطـــفـــالـــه  عـــائـــلـــة واحـــــــدة مــــن رجـ
فــي بلدة ابــلــن، وفــق ناشطن أشـــاروا إلــى أن 
قـــوات الــنــظــام اســتــهــدفــت بــالــقــذائــف املدفعية 
والــصــاروخــيــة املــوّجــهــة )لــيــزريــا( عــن طريق 
طــــائــــرات االســـتـــطـــالع الـــروســـيـــة، بـــلـــدة إبــلــن 

ــزة األمــنــيــة الــتــابــعــة  ــهــ الــفــرقــة الـــرابـــعـــة واألجــ
ــلـــيـــشـــيـــات اإليـــرانـــيـــة  لـــلـــنـــظـــام مــــن جــــهــــة، واملـ
مــن جهة  زينب  السيدة  منطقة  فــي  املتمركزة 
ــتـــح الــــطــــرق بــشــكــل  ــلـــى أن يــــعــــاد فـ أخــــــــرى، عـ
طبيعي في وقت الحق أمام حركة النقل، بما 
فــي ذلــك وســائــل النقل الــعــامــة. وجـــاء االتــفــاق 
بــن الــطــرفــن، بــعــد اشــتــبــاكــات دارت بينهما 
زينب،  السيدة  ملنطقة  الغربية  األطـــراف  على 
الفرقة  مــن جهة حجيرة والــبــويــضــة، وفــقــدت 
تبّن  مــن عناصرها جــراءهــا،  الــرابــعــة تسعة 
الحقا أنهم اختطفوا من قبل مجموعة تابعة 
ذلك  وتبع  املنطقة،  في  اإليرانية  للمليشيات 

إرسال قوات النظام تعزيزات إلى املنطقة.
ــرة مــصــادر  ــيــ وتـــحـــدثـــت خــــالل الـــشـــهـــور األخــ
مــخــتــلــفــة عــــن مـــظـــاهـــر الـــتـــوتـــر بــــن الــطــرفــن 
عــلــى خــلــفــيــة الــتــنــافــس بينهما عــلــى الــنــفــوذ 
والسيطرة وتقاسم اإلتاوات. وفي هذا اإلطار، 
قام عناصر من »حركة النجباء« العراقية في 
على بعض  باالستيالء  املــاضــي  ــارس/آذار  ــ مـ
املزارع واألبنية في املنطقة الواقعة بن ببيال 
والــســيــدة زيـــنـــب، فــيــمــا تــمــركــزت مــجــمــوعــات 
بعض  في  للنظام  التابعة  الرابعة  الفرقة  من 
ــي املـــنـــطـــقـــة. وتــــجــــددت  ــ ــة فـ ــيـــطـ ــع املـــحـ ــ ــواقــ ــ املــ
املاضي  إبريل/نيسان  االشتباكات في نهاية 
والــتــي اســتــخــدمــت فــيــهــا أســلــحــة ثقيلة على 
الطريق  فتح  إعـــادة  املليشيات  رفــض  خلفية 
ــرة وبـــبـــيـــال،  ــيـ ــجـ ــلــــة بـــــن مــنــطــقــتــي حـ الــــواصــ
وحاولت »الفرقة الرابعة« إعادة فتح الطريق 
بــعــد تــلــقــي شــكــاوى مــن الــبــلــديــات ومــؤســســة 
التي  املــصــاعــب  بــشــأن  للنظام  التابعة  النقل 

تواجهها في النقل نتيجة إغالق الطريق.
والواقع أنه لم يتم التأكد من الجهة املسؤولة 
عن إغالق الطريق الواصل بن دمشق والسيدة 
زيــنــب عــبــر منطقتي بــبــيــال وحــجــيــرة. وذكـــر 

الــقــوات  الـــزاويـــة، موضحن أن هــذه  فــي جبل 
ــا أدى  اســـتـــهـــدفـــت مــحــيــط مـــديـــنـــة أريــــحــــا، مــ
إلـــى إصــابــة عـــدد مــن املــدنــيــن. ونــشــر الــدفــاع 
املدني في محافظة إدلب مقطع فيديو، يوثق 
ــفــــاس«  »لـــحـــظـــات تــحــبــس األنــ مــــا وصـــفـــهـــا بــــ
الستهداف فرق الدفاع املدني السوري بقصف 
مزدوج من قبل النظام وروسيا أثناء إنقاذها 
الــزاويــة. وأكد  املدنين في قرية بليون بجبل 
الـــدفـــاع املـــدنـــي أن مـــن بـــن قــتــلــى، يـــوم أمـــس، 
املدني  الدفاع  املتطوع في  ابنتا  طفلتن هما 
عــمــر الــعــمــر الـــــذي أصـــيـــب وزوجــــتــــه، مــشــيــرًا 
بالقصف،  تل في قرية بلشون 

ُ
ق  

ً
أن طفال إلــى 

وأصيب أربعة مدنيون )رجل وامرأة وطفالن( 
وجميعهم من عائلة واحــدة. كما نشر صورًا 
تظهر نزوح عدد كبير من املدنين من قرى في 
ريف إدلب الجنوبي، نتيجة القصف املستمر 
ــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري بــمــســانــدة  ــ مــــن قـــبـــل قــ

روسية.
ــاودت،  وكـــانـــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة قـــد عــ
ــاءات عن  ــ أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، تــكــرار االّدعــ
سورية  من  الغربي  الشمال  فصائل  تحضير 
بالتعاون مع الدفاع املدني )الخوذ البيضاء(، 
لــهــجــوم بــغــازات ســامــة التــهــام جــيــش النظام 
الــروس  لجأ  ولطاملا  الهجوم.  وراء  بالوقوف 
والــنــظــام إلــى هــذه االّدعــــاءات لتبرير ارتكاب 
املجازر بحق املدنين في الشمال الغربي من 
دوليا  محّرمة  أسلحة  الستخدام  أو  ســوريــة، 
ضـــد املــدنــيــن وفــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة 
ــمــــت مــنــظــمــة  ــهــ ــة بــــهــــا. واتــ ــمـ ــهـ ــتـ ــاق الـ ــ ــــصــ وإلــ
الــســوري  الــنــظــام  الكيميائية  األســلــحــة  حــظــر 
ــازات ســامــة فــي ريفي  بــاســتــخــدام أسلحة وغــ

حماة وإدلب خالل السنوات املاضية.
ويــأتــي التصعيد مــن قــبــل الــجــانــب الــروســي 
قبيل أيام تفصل عن بدء مداوالت مجلس األمن 

قــبــل جـــولـــة جـــديـــدة مـــن جـــــوالت مــفــاوضــات 
مــســار أســتــانــة، إذ أن مــوســكــو تــطــالــب أنــقــرة 
بــالــعــمــل عــلــى إبـــعـــاد فــصــائــل املـــعـــارضـــة عن 
محيط الطريق الدولي »أم 4« )حلب الالذقية( 
ل 

ّ
الــتــجــاريــة وتنق الــحــركــة  تمهيدًا الســتــعــادة 

املدنين عليه من غربي البالد إلى مدينة حلب 
كبرى مدن الشمال.

ويـــرى الــبــاحــث فــي مــركــز »الـــحـــوار الــســوري« 
محمد سالم، في حديث مع »العربي الجديد«، 
ـــرح أثــنــاء 

ُ
أنـــه »مـــن غــيــر املــعــروف تــمــامــا مــا ط

اجتماع وزيــري خارجية تركيا وروسيا منذ 
ــام«، مــضــيــفــا: حـــدث لــبــس فـــي تــصــريــحــات  ــ أيــ
الــــوزيــــر الــــروســــي بــعــد االجـــتـــمـــاع. ويــكــشــف: 
تـــريـــد تطبيق  كـــانـــت روســـيـــا  ال نــعــلــم مـــا إذا 
مــا ُيــعــرف بــاتــفــاق مــوســكــو الــــذي أبــــرم الــعــام 
املاضي، عبر تشكيل منطقة عازلة في جانبي 
في  أم قضم مناطق   ،»4 »أم  الــدولــي  الــطــريــق 
ريــــف الـــالذقـــيـــة الــشــمــالــي، خــصــوصــا الــتــالل 
الــصــامــدة منذ عدة  الكبينة  ــة 

ّ
تــل املــهــمــة، مثل 

ــنــــوات أمــــــام مــــحــــاوالت الـــنـــظـــام الــســيــطــرة  ســ
ــّدد عــلــى أن الـــجـــانـــب الـــروســـي  ــشــ عــلــيــهــا. ويــ
وليست  التهدئة مؤقتة  أن  دائما على  »يصّر 
 دائــمــا«، مضيفا: القصف الــروســي هدفه 

ً
حــال

ــه لــــن يـــكـــون هـــنـــاك اســـتـــقـــرار فــي  ــ الـــتـــأكـــيـــد أنـ
محافظة إدلب ومحيطها، والتصعيد الحالي 
ــراك الـــســـيـــاســـي حـــول  ــحــ ــيـــاق الــ يـــدخـــل فــــي سـ
العديد من امللفات في القضية السورية. ولكن 
هذا التصعيد الذي مضى عليه أكثر من شهر 
لـــم يــتــرافــق مـــع تـــحـــرك عــلــى األرض مـــن قبل 
التماس، مــا يؤكد  النظام على مــحــاور  قــوات 
أن أهدافا سياسية تتوخاها روسيا من وراء 
اللحظة  يــهــدد حتى  لــم  الـــذي  التصعيد،  هــذا 
الــتــفــاهــمــات الـــروســـيـــة الــتــركــيــة حــــول مجمل 

الشمال الغربي من سورية. تنتشر في السيدة زينب مليشيات تابعة لطهران )لؤي بشارة/فرانس برس(

قصفت روسيا والنظام مناطق عدة في إدلب أمس )فرانس برس(

بــلــدات ببيال ويــلــدا وبــيــت سحم صيف  على 
2018، من خالل اتفاق »تسوية« مع املعارضة 

برعاية روسية.
وفي إبريل 2018، بدأت إيران بتنفيذ مشروع 
لتوسيع مرقد السيدة زينب في دمشق كلف 
ــقــــت حــكــومــة  مـــاليـــن الـــــــــــدوالرات، بــيــنــمــا وافــ
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  الــســوري  النظام 
التي  املنطقة  املــاضــي على تغيير اســم  الــعــام 
يقع فيها مقام السيدة زينب، لتسمى رسميا 
بــاســم »مــديــنــة الــســيــدة زيــنــب« بــعــد أن كانت 
ــي الـــــدوائـــــر الـــرســـمـــيـــة بـــاســـم »قــبــر  تـــعـــرف فــ
الـــســـت«. كــمــا نــفــذت جــهــات إيــرانــيــة مشروعا 
ــرقـــات والــــــــــدوارات املــــروريــــة في  لــتــرمــيــم الـــطـ
منطقة السيدة زينب، تضمن إعادة تسميتها 
بأسماء جديدة من وحي املقدسات اإليرانية، 
فتحّول شــارع »التن« إلــى شــارع »الــحــوراء«. 
»الفاطمية«.  اســم  آخــر  أطلق على شــارع  كما 

الجديد«،  »العربي  لـ الخالدي  محمد  الناشط 
أن قوات النظام هي التي أغلقت الطريق على 
زينب  الــســيــدة  مــن  واحـــد  كيلومتر  بعد نحو 
السيارات،  دخــول  يمنع  تــرابــي ضخم  بساتر 
ــات الـــعـــاديـــة  ــ ــدراجــ ــ فــيــمــا يــتــمــكــن األفــــــــراد والــ
والــنــاريــة مــن تــجــاوزه بصعوبة عبر جانبيه 
الساتر  ارتــفــاع  منازلهم، حيث  إلــى  للوصول 
أقــل مما هو عليه في املناطق األخـــرى. وكان 
النظام  قـــوات  الــطــريــق فتح بعد سيطرة  هــذا 

وفي املدخل الشمالي للمنطقة، تلفت االنتباه 
لــوحــة خـــضـــراء وضــعــت حــديــثــا عــلــى الــــدوار 
الذي كان يسمى دوار حجيرة، وكتبت عليها 

عبارة »دوار السيدة زينب«.
وقبل أسبوعن، نقل موقع »صوت العاصمة« 
إن مجلس محافظة ريف  قولها  مــصــادر  عــن 
دمــشــق أنــهــى دراســـة مــشــروع قـــّدم لــه إلطــالق 
البحدلية  منطقة  على  زينب«  »ضاحية  اســم 
التي تقع على مقربة من منطقة السيدة زينب. 
التنظيمي  املخطط  تعديل  املقترح  يضم  كما 
لــلــمــنــطــقــة، وهــــو مـــا وافـــقـــت عــلــيــه املــحــافــظــة 
 تعديل املخطط 

ّ
أيضا. وبحسب املصادر، فإن

التنظيمي يهدف إلى توسع منطقة »ضاحية 
زيــنــب« الــجــديــدة، وتشييد املــزيــد مــن األبنية 
الــســكــنــيــة فــيــهــا. وتــعــتــبــر مــنــطــقــة الــبــحــدلــيــة، 
ــــرز مــنــاطــق تــمــركــز املــلــيــشــيــات  واحـــــدة مـــن أبـ
اإليــرانــيــة فــي جــنــوب دمــشــق، كــونــهــا املنطقة 
إلى  معلومات  وتشير  زينب.  للسيدة  األقــرب 
ــراء كــثــيــرة لــلــعــقــارات تــمــت خــالل  عــمــلــيــات شــ
ســـنـــوات الـــحـــرب ملــصــلــحــة إيـــرانـــيـــن وزعــمــاء 
ــك مــئــات  مــلــيــشــيــات فـــي املــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلــ
الفنادق واملحال التجارية والبيوت السكنية.

صبح،  محمد  الفلسطيني  الصحافي  وقــال 
الـــــذي كــــان يــقــيــم فـــي مــخــيــم الـــســـيـــدة زيــنــب 
الجديد«،  »العربي  لـ الفلسطينين،  لالجئن 
املنطقة عام  التي وقعت في  إن »التفجيرات 
النظام  سلطة  تقويض  فــي  ساهمت   ،2016
ــل مــنــطــقــة الــســيــدة زيـــنـــب، من  الـــســـوري داخــ
خـــالل إغــــالق املــخــافــر الــحــكــومــيــة، وانــتــشــار 
عــنــاصــر مـــن املــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة لضبط 
املــنــطــقــة أمــنــيــا، إضـــافـــة إلــــى وضــــع حــواجــز 
من  كــل  تضايق  املنطقة  مــداخــل  على  أمنية 
يـــحـــاول الـــدخـــول إلــيــهــا مـــن غــيــر املنتسبن 

للمليشيات أو على صلة بهم«.

تعديل المخطط 
التنظيمي لتوسيع 

منطقة »ضاحية زينب«

التحّكم في  الــطــرق، منها  الشمال بشتى  هــذا 
املــســاعــدات الــتــي تــعــد بــمــثــابــة شــريــان حياة 
ــازحـــن واملـــهـــجـــريـــن مــــن مــخــتــلــف  ــنـ ملـــاليـــن الـ
ــة، مــــن قـــبـــل قــــــوات الــنــظــام  ــيــ ــنـــاطـــق الــــروســ املـ

وأجهزته األمنية.
ــيــــا وروســـــيـــــا،  وكـــــــــان وزيــــــــــرا خــــارجــــيــــة تــــركــ
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو وســيــرغــي الفــــروف، 
اجتمعا في مدينة أنطاليا التركية منذ أيام، 
لــلــتــبــاحــث حـــول مــصــيــر الــشــمــال الــغــربــي من 
سورية. وتشير املعطيات امليدانية واستمرار 
التصعيد العسكري من الجانب الروسي إلى 
أن الطرفن ال يـــزاالن فــي مرحلة بــلــورة رؤيــة 
تــرضــي مــوســكــو وأنـــقـــرة حـــول مــلــف الــشــمــال 
الغربي من سورية. ومن الواضح أن القصف 
الــذي يوقع مدنين قتلى ومصابن  الروسي 
يأتي في سياق الضغط على الجانب التركي 

الدولي لتمديد آلية إدخال املساعدات الدولية 
إلى سورية، عبر معبر باب الهوى الذي تديره 
الــروس.  ما يرفضه  السورية، وهــو  املعارضة 
ويصّر الجانب الروسي على مرور املساعدات 
عبر النظام السوري لتوزيعها بعد ذلك على 
نحو أربعة مالين مدني في الشمال السوري، 
ولكن املجتمع الدولي يرى أنه ال يمكن الوثوق 
بالنظام والجانب الروسي الذي يريد إخضاع 

الروس يصّرون دائمًا 
على أن التهدئة مؤقتة 

وليست حًال دائمًا

يخيّم التوتر على منطقة 
السيدة زينب جنوب 

العاصمة دمشق، على 
خلفية التنافس الذي بدأ 

يكبر بين قوات النظام 
وال سيما الفرقة الرابعة، 

والمليشيات الموالية إليران

ترسم روسيا خطواتها 
الجديدة في إدلب، 

عبر تكثيف ضغطها 
العسكري، مرتكبة 

مجازر متجددة، عشية 
بحث تمديد آلية إدخال 

المساعدات الدولية

الحدثتقرير

Sunday 4 July 2021 Sunday 4 July 2021
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ميانمار: تظاهرات ضد 
رئيس المجلس العسكري

قــــــــــــــام مــــــــتــــــــظــــــــاهــــــــرون مـــــــــؤيـــــــــدون 
لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي مــيــانــمــار أمــس 
زعيم  عيد ميالد  بمناسبة  السبت، 
ــرال مــن  ــنـ ــجـ املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الـ
أونـــغ هــاليــنــغ، الـــذي اســتــولــى على 
الـــســـلـــطـــة مـــطـــلـــع فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط 
ــوره وبــتــمــثــيــل  ــ املــــاضــــي، بـــحـــرق صـ
مـــــشـــــاهـــــد »جـــــــــنـــــــــازتـــــــــه«. وأحــــــــــرق 
مـــتـــظـــاهـــرون فــــي مـــــانـــــداالي، ثــانــي 
أكبر مدينة في الــبــالد، صــور زعيم 
املــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري وأضــــــرمــــــوا 
احتفااًل  مزيفة  توابيت  في  النيران 

»جنازته«. بـ
)فرانس برس(

فرنسا تستأنف 
عملياتها في مالي

أعلنت فرنسا أول من أمس الجمعة 
اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
املــشــتــركــة فـــي مــالــي بــعــد تعليقها 
في 3 يونيو/ حزيران املاضي عقب 
ثاني انقالب شهدته الدولة في أقل 
من عــام. وقالت وزارة الجيوش في 
بيان إن فرنسا قررت عقب مشاورات 
مــع الــســلــطــات االنــتــقــالــيــة فــي مالي 
ودول املنطقة »استئناف العمليات 
املــهــام  وكــذلــك  املــشــتــركــة  العسكرية 

االستشارية الوطنية«.
)فرانس برس(

مادورو يتهم أميركا 
بالتخطيط الغتياله

نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  اتهم 
الــجــمــعــة،  أمـــــس  ــن  مــــــــــادورو، أول مــ
وكــالــة املــخــابــرات املــركــزيــة »ســي آي 
إيه« والجيش األميركي بالتخطيط 
الغــتــيــالــه. وتــــســــاءل، فـــي تــعــلــيــق له 
ــــارات  خــــالل حــفــل عــســكــري، عــلــى زيـ
أجـــراهـــا مــديــر »ســـي آي إيــــه« ولــيــام 
ــيـــادة الــجــنــوبــيــة  ــقـ بـــيـــرنـــز، وقـــائـــد الـ
ــيــــرال  األمـــيـــركـــيـــة )ســــاوثــــكــــوم( األدمــ
كريغ فالر، إلى كولومبيا والبرازيل: 
»هـــل صـــادق جــو بــايــدن عــلــى أوامـــر 
إلى  فنزويال  لقيادة  تــرامــب  دونــالــد 
حرب أهلية وقتلنا؟«. وأضاف »ماذا 
َعال؟ مصادرنا في كولومبيا تؤكد 

َ
ف

أنهما أتيا إلعــداد خطة تستهدفني 
وتستهدف قادة مهمن«.

)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

كـــشـــفـــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة أن 
ــا زالــــــــت مـــســـتـــمـــرة لــتــضــمــن  ــ االتــــــصــــــاالت مـ
قضية سد النهضة، ضمن ما يستجد نظره 
ــن  ــال مـــعـــروضـــة عـــلـــى مــجــلــس األمــ ــمــ ــن أعــ مــ
خــــالل األســـبـــوعـــن املــقــبــلــن )الــنــصــف األول 
مــن يــولــيــو/ تــمــوز( بــعــدمــا فــشــلــت املــســاعــي 
ــتـــحـــدة وتـــونـــس  ــات املـ ــ ــواليـ ــ املـــشـــتـــركـــة مــــع الـ
على  جلسة  لتخصيص  وفيتنام  والــنــرويــج 
ــهـــري ملــنــاقــشــة  ــال املـــجـــلـــس الـــشـ ــمــ جــــــدول أعــ
ــة املـــدعـــومـــة مــــن مــصــر  ــيـ الـــشـــكـــوى الـــســـودانـ
السد. بالتزامن مع ذلك،  ضد إثيوبيا بشأن 
حضر سد النهضة بقوة في احتفال الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي بافتتاح قاعدة 
السبت،  أمـــس  العسكرية  الــبــحــريــة  يــولــيــو   3
فـــي غــــرب الــســاحــل الــشــمــالــي املـــصـــري. فقد 
العقيد  العسكرية،  االحتفاالت  مقدم  تحدث 
إذا  ياسر وهبة عــن »اســتــعــداد مصر للقتال 
لــلــدفــاع عــن مقدراتها،  ـــرض عليها«، وذلـــك 

ُ
ف

مع اإلشــارة إلى قضية املياه وسد النهضة، 
مع تعثر استئناف املفاوضات للتوصل إلى 
اتفاق شامل وملزم بشأن السد. وألقى وهبة 
بعض األبيات من قصيدة »مصر تتحدث عن 
بيت  فبعد  إبراهيم،  حافظ  للشاعر  نفسها« 
»كم بغت دولــة علي وجــارت... ثم زالــت وتلك 
 العدل أنهم يردون 

َ
ِمن

َ
عقبى التعدي«، قال: »أ

َر ِوْردي«، ثم أجــاب »ال  املــاء صفوًا... وأن ُيكدَّ
والـــلـــه لـــن يــكــدر وردي«، فـــي إشـــــارة إلــــى أن 

القاهرة لن تفرط بحقوقها املائية.
ــيـــس املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــر الـــحـــفـــل رئـ وحـــضـ
املــنــفــي، وولـــي عــهــد أبوظبي  الــلــيــبــي محمد 
محمد بن زايد، الذي يقضي عطلة طويلة في 
مدينة العلمن املصرية حاليًا بصحبة عدد 
ــــارة فــّســرتــهــا مــصــادر  مـــن مــســاعــديــه، فـــي زيـ
ــا »مــــحــــاولــــة لــتــحــســن  ــهــ حـــكـــومـــيـــة عـــلـــى أنــ
الـــعـــالقـــات بــالــســيــســي بـــعـــد تـــوتـــرهـــا خـــالل 
الفترة املاضية، باإلضافة إلى العمل املشترك 
والتنسيق  الثنائية  الــعــالقــات  تــطــويــر  عــلــى 
لــطــرح حلول  وكــذلــك  املشتركة.  القضايا  فــي 
عاجلة لقضية سد النهضة، من بينها تأطير 
املبادرة اإلماراتية السابق رفضها من مصر 
والــــســــودان بــشــأن الـــســـد، وتــقــديــم ضــمــانــات 
عملية لقبول إثيوبيا بها كاملة، بما في ذلك 

العمل على التوصل إلى اتفاق ملزم«.
ــــال جــــــدول أعــــمــــال مــجــلــس األمــــــن لــشــهــر  وخـ
ــالـــي، والــــــذي أعــلــنــه فـــي مــؤتــمــر  يــولــيــو الـــحـ
صــحــافــي الــخــمــيــس املـــاضـــي مــمــثــل فــرنــســا 
ــيـــس الــحــالــي  ــرئـ ــكـــوالس دي ريـــفـــيـــيـــر، الـ ــيـ نـ
النهضة،  للمجلس، مــن أي ذكــر لقضية ســد 
في الوقت الذي قال فيه دي ريفيير إنه »من 

ــواردة منها،  الــ والــشــكــاوى  الخطابات  ضــوء 
ــزاع عـــلـــى ضـــوء  ــ ــنـ ــ ــــدى صـــالحـــيـــة نـــظـــر الـ ــ ومـ
ــم املــتــحــدة واملــــــواد الـــتـــي تطلب  ــ مــيــثــاق األمـ
امليثاق،  إليها من  االحتكام  مصر والسودان 
املـــتـــحـــدة لتفعيل  والـــخـــاصـــة بــتــنــبــيــه األمـــــم 
ــا فـــي حــالــة احــتــمــال املـــســـاس بالسلم  ــ دورهـ

املــحــتــمــل إضـــافـــة الــقــضــيــة لـــجـــدول األعـــمـــال 
هــذا األســبــوع«. ولكنه في الوقت ذاتــه أوقف 
أي  عــن  الجلسة  تسفر  أن  بإمكانية  الــتــفــاؤل 

موقف قوي إزاء إثيوبيا.
وتـــمـــثـــل تـــصـــريـــحـــات مــمــثــل فـــرنـــســـا مــوقــفــًا 
ــذي يــؤيــد  ــ ــًا، بـــن املـــوقـــف األمـــيـــركـــي الـ وســـطـ
عقد الجلسة وإصـــدار »بــيــان«، وليس قــرارًا، 
يــدعــو إثيوبيا إلــى احــتــرام الــقــانــون الــدولــي 
املوقف  وبــن  الصلة،  ذات  الدولية  والقواعد 
الصيني والروسي الذي يرفض عقد الجلسة 

من األساس.
وكــشــفــت املـــصـــادر أن األمـــانـــة الــعــامــة لــأمــم 
املتحدة أعــّدت بعض التقارير القانونية عن 
ــــدول الـــثـــالث، على  املـــوقـــف الــســيــاســي بـــن الـ

واألمـــــن الـــدولـــيـــن. وانــتــهــت األمـــانـــة إلــــى أن 
الوضع الحالي بن الدول الثالث ال يرقى إلى 
نــزاعــًا مــنــذرًا باالحتكاك حتى اآلن،  اعــتــبــاره 
ه بسبل الوساطة الدولية 

ّ
وأنه من املمكن حل

الطبيعية واالتفاق الثالثي بن األطراف.
وذكـــــــرت املــــصــــادر أن الـــتـــقـــاريـــر الــقــانــونــيــة 
فــي األمـــم املــتــحــدة أكـــدت أيــضــًا عــدم انطباق 
 
ّ
الفصل السابع من امليثاق على القضية، ألن
الشكاوى عن  مصر والسودان يتحدثان في 
األضــــرار املحتمل حــدوثــهــا ولــيــس األضـــرار 
ــا تــــــرّد عــلــيــه  الـــتـــي وقـــعـــت بـــالـــفـــعـــل، وهـــــو مــ
مستفيضة  بــصــورة  خطاباتها  فــي  إثيوبيا 
تــنــفــي حــــدوث تــلــك األضــــــرار. وبــالــتــالــي، فال 
هذا  بــمــواد  العمل  تفعيل  املجلس  يستطيع 
الفصل، التي تمكنه من إصدار قرارات ملزمة 

بوقف العدوان أو األعمال الضارة.
وحذرت املصادر من أن االكتفاء بالرهان على 
القضية سيتسبب  فــي  األمـــن  تــدخــل مجلس 
في فشل جديد مماثل ملا حدث العام املاضي، 
لــلــضــغــط،  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  األوراق  ــقـــدان  ــفـ بـ
والـــعـــودة لــالكــتــفــاء بــاالتــحــاد األفــريــقــي غير 
املتعاطف مع مطالب مصر، وهو ما يتسبب 
في حالة من التشاؤم بن املفاوضن واللجان 
الــفــنــيــة بــــــوزارة الــــري املـــصـــريـــة، وكـــذلـــك بن 
تقارير  يعّدون  الذين  والخبراء  املستشارين 
املوقف املصري في اإلطار القانوني، والذين 
باتوا متأكدين من أن »إثيوبيا ترغب بشتى 
السبل في التهرب من أمرين اثنن: أن يكون 
االتـــفـــاق إلــزامــيــًا لــهــا، وأن يــتــضــمــن االتــفــاق 
بندًا ينظم فض املنازعات باللجوء للتحكيم 

الدولي أو اإلقليمي.

سعيّد 
والغنوشي

حرب 
أفغانستان 

تستعر

ســعــّيــد بــشــكــل واضـــــح فـــي األيــــــام األخـــيـــرة، 
وتشُبث الغنوشي بإيجابية هذا اللقاء الذي 
الـــذي كان  للتوافق  يرتقي  أن  إنــه يمكن  قــال 
 مـــع الــرئــيــس الـــراحـــل الــبــاجــي قــائــد 

ً
حـــاصـــال

السبسي. وهناك مؤشر ثان مهم يتمثل في 
إلغاء الجلسة البرملانية التي كانت مخصصة 
الــثــالثــاء املــاضــي لــلــتــداول فــي رفـــض سعّيد 
الدستورية،  املحكمة  التوقيع على تعديالت 
جلسة  إلــى  بالتأكيد  ستتحّول  كانت  والتي 
سقط 

ُ
محاسبة شديدة وانتقاد لسعّيد، وست

كل الجسور املتبقية بن األطراف املتصارعة. 
األيــام   سعّيد قد خفف في 

ّ
أن ولوحظ أيضًا 

األخيرة من حدة انتقاداته، على الرغم من أنه 
يحافظ على أسلوب تقييمه لأوضاع.

وينتظر الجميع في تونس االجتماع الثاني 
بن سعّيد والغنوشي، وإذا ما تم، فسيؤكد 
أن هـــنـــاك تـــفـــاهـــمـــات حــصــلــت بــيــنــهــمــا فــي 
الجلسة األولــى حــول ملفات أخــذ كل منهما 
نهائي  موقف  وتحديد  فيها،  للتفكير  مهلة 

األفغانية فؤاد أمان على »تويتر«: »انسحبت 
بالكامل  التحالف  وقـــوات  األمــيــركــيــة  الــقــوات 
الجيش  قــوات  وبالتالي ستقوم  القاعدة،  من 
ملحاربة  واســتــخــدامــهــا  بحمايتها  األفــغــانــي 
اإلرهــــــاب«. وأكـــد مــســؤول أمــيــركــي فــي مجال 
الدفاع مغادرة القوات، فيما عبرت »طالبان« 
عـــن تــرحــيــبــهــا وتــأيــيــدهــا عــمــلــيــة االنــســحــاب 
ــيـــرة لــلــعــســكــريــن. وقــــال املــتــحــدث بــاســم  األخـ
الــحــركــة ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد لــوكــالــة »فــرانــس 
الطريق  الــكــامــل  انسحابها  »سيمهد  بـــرس«: 
ــــان لــــيــــقــــرروا مــســتــقــبــلــهــم فــــي مــا  ــغـ ــ أمــــــام األفـ

بينهم«.
الدولية  األزمـــات  الخبير في مجموعة  ويــرى 
ــان  ــغــ ــــن األفــ أنـــــــــدرو واتـــكـــيـــنـــز أن »الـــكـــثـــيـــر مـ
الزاوية  حجر  باعتبارها  بــاغــرام  سيتذكرون 
ألكــثــر مـــن تــدخــل عــســكــري أجــنــبــي، إذ كــانــت 
أيــضــًا الــقــاعــدة الــرئــيــســيــة لــلــســوفــيــيــت أثــنــاء 
عــامــي 1979 و1989.  بـــن  الـــبـــالد«  احــتــاللــهــم 
للعديد  »لــم تكن نقطة دخـــول  أنــهــا  ويضيف 
من العسكرين األجانب الذين مروا في البالد 
أيضًا  بل استضافت  2001 فحسب،  عــام  منذ 
الــكــثــيــر مــن اإلمــكــانــات الــجــويــة املــنــتــشــرة في 
البالد والتي منحت القوات األفغانية أفضلية 

حاسمة في ساحة املعركة«. 
وقــال الخبير في شــؤون أفغانستان نيشانك 
مـــوتـــوانـــي ومـــقـــره فـــي أســـتـــرالـــيـــا، إن خـــروج 

تونس ـ وليد التليلي

ــونــــس عــلــى  ــــي تــ تـــتـــركـــز األنـــــظـــــار فـ
نــتــائــج الــلــقــاء الــــذي جــمــع الــرئــيــس 
ــيـــس  ــّيـــد ورئـ ــعـ ــيـــس سـ ــتـــونـــســـي قـ الـ
الغنوشي،  راشد  »النهضة«  البرملان وحركة 
في 24 يونيو/ حزيران املاضي، بعد وساطة 
وأنهت  زيتون،  لطفي  السابق  الوزير  قادها 

أشهرًا من القطيعة بن الرجلن. 
السري  ولم تتسرب معلومات عن االجتماع 
منهما  مقربون  ويؤكد  الرجلن،  الــذي جمع 
ألحد  يفصحا  لــم  أنهما  الجديد«  »العربي  لـ
بطريقة  ومتكتمان  اللقاء  هــذا  مضمون  عــن 
الفتة على ما دار بينهما. ويقول املقربون إن 
أهمية وثقل  مــؤشــرات ال تخطئ على  هناك 
ما طرح بن الرجلن في االجتماع، إذ يشدد 
الــغــنــوشــي عــلــى مــنــع كــل إضــــرار مــعــنــوي أو 
لوحظ  وقــد  بالرئاسة،  أو  باالجتماع  لفظي 
تـــراجـــع مــنــســوب الــهــجــوم اإللــكــتــرونــي على 

بـــعـــد عـــقـــديـــن عـــلـــى انــــتــــشــــارهــــا فــي 
أفغانستان، أعلنت الواليات املتحدة، 
مساء أول من أمس الجمعة، مغادرة 
ــرام الـــجـــويـــة،  ــاغــ جــمــيــع عـــنـــاصـــرهـــا قــــاعــــدة بــ
ــي انـــطـــلـــقـــت مــنــهــا  ــتــ ــــالد، والــ ــبـ ــ ــي الـ ــر فــ ــهــ األشــ
عمليات التحالف الدولي ضد حركة »طالبان« 
في خريف عــام 2001، بعد شهر تقريبًا على 
اعــــتــــداءات 11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول فـــي أمــيــركــا. 
وفـــي مـــــوازاة االنــســحــاب مــن الــقــاعــدة، ذكــرت 
صحيفة »وول ستريت جورنال« أن مسؤولن 
يــضــعــون  »الـــبـــنـــتـــاغـــون«  الــــدفــــاع  وزارة  فــــي 
للسفارة  طــارئ  بإخالء  للقيام  عاجلة  خططًا 
األميركية في كابول، في حال استمر الوضع 
األمــنــي بــالــتــدهــور، مــع تــقــدم »طــالــبــان« على 
الرئيسية. وأفــادت  املــدن  املحاور في  مختلف 
بقي على قرابة 

ُ
وسائل إعالم أن واشنطن ست

الكبير  السفارة  600 عسكري لحراسة مجمع 
فــــي كــــابــــول. وكــــــان يـــوجـــد فــــي شـــهـــر مـــايـــو/

املــاضــي نحو 9500 عسكري أجنبي في  أيــار 
أمــيــركــيــون.  تقريبًا  منهم   2500 أفــغــانــســتــان، 
وغــادر العسكريون األميركيون وقــوات حلف 
الواقعة على  بــاغــرام،  قــاعــدة  األطلسي  شمال 
مــســافــة 50 كــيــلــومــتــرًا، شــمــالــي كـــابـــول، وهــي 
خــطــوة كــبــيــرة تــعــكــس اقـــتـــراب مــوعــد نــهــايــة 
الـــحـــضـــور الــعــســكــري لــأطــلــســي فـــي الـــبـــالد. 
وأكــــدت املــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت األبــيــض جن 
القوات األجنبية من باغرام  أن رحيل  ساكي، 
ال يــعــنــي مــغــادرتــهــا أفــغــانــســتــان نــهــائــيــًا في 
القوات  انسحاب  أن  املقبلة. وأوضحت  األيــام 
األجنبية سينجز بنهاية أغسطس/آب املقبل، 
أي قبل املوعد النهائي املقرر في 11 سبتمبر 
املتزامن مع الذكرى العشرين لالعتداءات في 

الواليات املتحدة.
ولقاعدة باغرام أهمية عسكرية وكذلك رمزية 
مصغرة  بمدينة  أشبه  وهــي  أفغانستان،  في 
استضافت مئات آالف العسكرين األميركين 
على  ومقاوليهم  األطلسي  شمال  حلف  ومــن 
الواليات  وشّيدتها  املاضين.  العقدين  مــدى 
ـ 1991(  الــبــاردة )1947  الحرب  املتحدة خــالل 
في خمسينيات القرن املاضي، كحصن منيع 
وقام  الشمال.  في  السوفييتي  االتحاد  بوجه 
بتوسيعها  )الــســوفــيــيــتــي(  األحـــمـــر  الــجــيــش 
بــشــكــل كــبــيــر خـــالل احــتــاللــه أفــغــانــســتــان بن 
انــســحــبــت  ــا  ــدمــ ــنــ وعــ و1989.   1979 عــــامــــي 
موسكو، أصبحت باغرام أساسية في الحرب 
األهـــلـــيـــة الـــطـــاحـــنـــة، وذكــــــرت تـــقـــاريـــر أنــــه في 
مرحلة ما كانت »طالبان« تسيطر على جزء 
من املدرج املمتد ثالثة كيلومترات، فيما كان 
الجزء  املعارض يسيطر على  الشمال  ائتالف 
ــر. وكــتــب املــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع  ــ اآلخـ

منها والعودة لالجتماع من جديد. وستفرز 
نتائج هذه اللقاءات بن سعّيد والغنوشي، 
ــــت، إيـــجـــابـــيـــة أو ســـلـــبـــيـــة، مــشــهــدًا  ــانـ ــ أيــــــًا كـ
ســـيـــاســـيـــًا مــخــتــلــفــًا فــــي تــــونــــس، ســيــوضــح 

ويغّير معطيات كثيرة من الوضع الحالي.
اتفاقهما،  ويــحــذر مــراقــبــون مــن نتائج عــدم 
املمكنة  الحلول  ذلــك سيعني سقوط كل   

ّ
ألن

ــرب مــفــتــوحــة  ــ ــقـــارب بــيــنــهــمــا، وبــــدايــــة حـ ــتـ لـ
ســــتــــكــــون مــــــدمــــــرة عــــلــــى اقـــــتـــــصـــــاد الــــبــــالد 
الــصــراع  الــســيــاســي، وسيفتح  واســتــقــرارهــا 
على مصراعيه بن بقية املكونات املتناحرة 
التي تقف خلف هذا الطرف أو ذاك. وهو ما 
 أطرافًا كثيرة، من هذا 

ّ
يدفع إلى االعتقاد بأن

السياسي  تستمد وجودها  ذاك،  أو  الجانب 
ومن  الضبابي  الوضع  هــذا  من  والشخصي 
االستقطاب الحاصل، ويزعجها هذا التقارب 
املــمــكــن وتــســعــى لــضــربــه عــبــر التشكيك فيه 
بـــكـــل الـــوســـائـــل املــمــكــنــة وإســـقـــاطـــه قـــبـــل أن 
الخريطة  تــم، فقد يغّير من  إن  يحصل، ألنــه 

السياسية في البالد.
ويــتــســاءل كــثــيــرون، عــّمــا يــمــكــن أن يتفاهم 
حــولــه ســعــّيــد والــغــنــوشــي، وهـــل إن الــصــراع 
الـــذي هــو صـــراع واضـــح على السلطة يمكن 
أن يؤدي إلى تفاهمات على تقاسم السلطة، 
 ،

ً
الطرفن اآلن ال يحكمان فعال  

ّ
أن خصوصًا 

ــرام »يــرمــز  ــاغـ ــقـــوات األجــنــبــيــة مـــن قـــاعـــدة بـ الـ
إلى أن أفغانستان وحيدة وتركت للدفاع عن 
نفسها في مواجهة هجوم طالبان«. وأضاف 
ــى بــــالدهــــم، ســيــراقــب  ــه »بـــعـــد وصـــولـــهـــم إلــ أنــ
األميركيون وقوات التحالف ما حاربوا بشدة 
لبنائه عــلــى مـــدى 20 عــامــًا وهـــو يــحــتــرق من 
األفغان  والنساء  الــرجــال  أن  ويعرفون  بعيد، 
الــذيــن حـــاربـــوا مــعــهــم يــخــاطــرون بــفــقــدان كل 
شــيء«. وقــال عــدد من أهالي بــاغــرام إن األمن 
ســـيـــتـــدهـــور مــــع مــــغــــادرة الــــقــــوات األجــنــبــيــة. 
الله وهــو صاحب محل أحذية  وبـــرأي مطيع 
فــــي ســــــوق بــــــاغــــــرام، إن »الـــــوضـــــع فـــوضـــوي 

ل كل منهما دور اآلخــر، وال يمارسان 
ّ
ويعط

ويتصوران،  يريدان  التي  بالطريقة  السلطة 
بـــمـــا ســيــنــعــكــس عــلــيــهــمــا فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
التقارب  إن  الــتــســاؤل، هــل   عــن 

ً
املقبلة. فضال

الــــذي يـــصـــوره كــثــيــرون عــلــى أنــــه مستحيل 
ــم بــــن الــغــنــوشــي  يــمــكــن أن يــتــحــقــق كـــمـــا تــ
والسبسي، في باريس صيف عام 2013، على 
الــرغــم مــن كــل الــفــروقــات والــخــالفــات الجدية 

والعميقة التي كانت موجودة بينهما؟
فــي الــســيــاق، يــقــول املــحــلــل الــســيــاســي قاسم 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ الغربي، في تصريح 
»لقاء راشد الغنوشي وقيس سعّيد يختلف 
ألن  والسبسي،  الغنوشي  لقاء  عــن  جوهريًا 
طــرفــن  بـــن  كــــان   )2013 )عـــــام  األول  الـــلـــقـــاء 
السياسة بعقلية احترافية ونزعة  يمارسان 
براغماتية كبيرة أتاحت إمكانية إيجاد حد 
أدنى من التعايش السياسي، وليس االتفاق 
السياسي«. وأشار إلى أن »لقاء باريس وما 
تــاله مــن تــوافــقــات بــن السبسي والغنوشي 
نوع  مــن  براغماتية  نــزعــة  على  قائمة  كــانــت 
الــهــدنــة وتــفــادي االصـــطـــدام، ولـــم تــكــن هناك 
اتــفــاقــات وتــفــاهــمــات جــوهــريــة نــوقــشــت وتــم 

االتفاق حولها«.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــوافـــق حـــالـــيـــًا، أي بن 
 »اإلمكانية 

ّ
الغنوشي وسعّيد، يرى الغربي أن

ق باختالف 
ّ
تقريبًا معدومة لسبب أول يتعل

الباجي  لــيــس  ســعــّيــد  فقيس  الشخصيتن، 
وهو  مختلفة،  وشخصيته  السبسي،  قــائــد 
مـــن طــيــنــة أخــــرى مـــن الــســيــاســيــن، ولــــو أنــه 
والوضع  املــعــروف،  باملعنى  بسياسي  ليس 
الرغم من  مختلف بالتأكيد عما سبق، على 
حركة  عن  أيديولوجيًا  يختلف  ال  سعّيد  أن 
يمن  على  يتموقع  أحيانًا  هــو  بــل  النهضة، 
الحركة. وطبيعة الخالف سياسية بحتة، أي 
هوية من يحكم، وهــو أمــر يغلف بالدستور 
ــنـــظـــام الــســيــاســي  وبـــتـــصـــورات الــســلــطــة والـ
وغيرها، ولكن الحقيقة أن السؤال األهم هو 
من يحكم، قرطاج أم باردو؟«. ويتوقع الغربي 
»ألن سعّيد  الــرجــلــن  بــن  تفاهم  أال يحصل 
لــيــس رجـــل ســيــاســة، بمعنى أنـــه ال يــمــارس 
الـــســـيـــاســـة بــطــريــقــة تــقــلــيــديــة، بــــل بــطــريــقــة 
األستاذ الجامعي، واإلشكال ليس في سعّيد 
فــقــط، بــل حتى فــي الــغــنــوشــي، ولــيــس حركة 
الــنــهــضــة، فــالــغــنــوشــي أيــضــًا يــريــد السلطة 
والــحــكــم«. ويــلــفــت إلـــى أن »هــــذا الــثــنــائــي قد 
يــذهــب اضـــطـــرارًا لــلــتــفــاهــم، وهـــذه الــضــرورة 
ــا لــأســف أطــــراف أجنبية«،  قــد تــكــون وراءهــ
ــن الــــواضــــح أن الــنــهــضــة تــمــثــل  ــ مــضــيــفــًا »مـ
املصالح األميركية في تونس، وسعّيد يمثل 
وإذا  األشــكــال،  الفرنسية بشكل من  املصالح 
فقد تحصل  أمــيــركــي،  فرنسي  تفاهم  حصل 
الغربي،  وعــلــى عكس  تــونــس«.  فــي  التهدئة 
 
ّ
ــــى االعـــتـــقـــاد بــــأن تـــذهـــب قــــــــراءات عــــديــــدة إلـ
التفاهمات تبقى ممكنة ومتاحة بن سعّيد 
خارجي  ضغط  بالفعل  فهناك  والــغــنــوشــي. 
ولكن  بقوة،  التونسية  التجربة  على  يراهن 
هناك بالخصوص ضغطًا داخليًا قويًا ورأيًا 
عامًا وطنيًا نفد صبره من هذه املعركة، التي 
يــرى أنــهــا ال تعنيه فــي شــيء أمـــام أوضــاعــه 
يعد  ولــم  املــتــدهــورة،  واالقتصادية  الصحية 
أمام الطرفن إال التوصل إلى اتفاق، ما ينهي 
 من هذه املعركة، وأولها في ما يتعلق 

ً
فصال

بالحكومة.
ويرى كثيرون أنه يمكن التوصل إلى توافق 
حــــول حــكــومــة جـــديـــدة يـــكـــون فــيــهــا الــقــصــر 
 بوضوح، إذ سبق أن حصل 

ً
الرئاسي ممثال

تــوافــق مــعــّن فــي حــكــومــة الــيــاس الــفــخــفــاخ، 
ولكن  جــديــدة.  حكومة  فــي  يتجدد  أن  يمكن 
ــكــــون مـــحـــكـــومـــة  ــتــ ــة الـــــجـــــديـــــدة ســ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
بتفاهمات معقدة جدًا، ألن سعّيد لن يتخلى 
عــن داعــمــيــه )حــركــة الشعب أســاســًا والتيار 
الديمقراطي بدرجة أقل وشخصيات أخرى(، 
وسيشترط حضورهم في الحكومة الجديدة 
كضمان لحضور مؤسسة الرئاسة، وهو ما 
يبدو معقدًا للغاية ولكنه يبقى ممكنًا، وإن 
تّم، فيمكن أن يفتح الباب أمام مناقشة بقية 
السياسي  النظام  الكبرى، وال سيما  امللفات 

والقانون االنتخابي.

والحكومة  أمن شديد  انعدام  وهناك  أساسًا، 
كــافــيــة«. وحــول  ليس لديها أسلحة ومــعــدات 
هذه التطورات، شّدد زامير كابولوف مبعوث 
الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــن الــخــاص 
إلى أفغانستان، على أنه »ال ينبغي أن تتحول 
القوات األميركية، إلى إعادة  عملية انسحاب 
تمركز جديد في دول آسيا الوسطى«. وأضاف 
الروسية،  »ريــا«  أنباء  لوكالة  في تصريحات 
أول مــن أمــس الجمعة، أنــه يجب »حــل األزمــة 
حكومة  تشكيل  عبر  أفغانستان  في  الحالية 
عن  ممثلن  مشاركة  تراعي  ائتالفية جديدة، 

أكبر القوى السياسية والعرقية«.
ميدانيًا، اّدعت حركة »طالبان«، أمس السبت، 
الــســيــطــرة عــلــى خــمــس مــديــريــات جــديــدة في 
إقــلــيــم بــدخــشــان، ومــديــريــة واحــــدة فــي إقليم 
تـــخـــار، شــمــالــي أفــغــانــســتــان. وقــــال املــتــحــدث 
باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في سلسلة 
ــلـــى »تــــويــــتــــر«،  ــه عـ ــابـ ــدات لــــه فــــي حـــسـ ــريــ ــغــ تــ
إن مــســلــحــي الـــحـــركـــة ســـيـــطـــروا عــلــى خمس 
مــديــريــات جــديــدة فــي إقــلــيــم بــدخــشــان وهــي: 
بــزرك، ودرايـــم، ووردوج، ويفتل  كشم، وشهر 
بــايــن. وأضـــاف أن مسلحي الحركة صــادروا 
ــر  ــلــــحــــة واملــــــعــــــدات إثـ ــــن األســ ــرة مـ ــيـ ــبـ كـــمـــيـــة كـ
املديريات  في  حكومية  مقار  على  سيطرتهم 
الجمعة  الحركة قد سيطرت  الخمس. وكانت 
ــــي إقــلــيــم  ــكــــان فـ ــاب وتــــشــ ــغــ عـــلـــى مــــديــــرتــــي تــ
بــدخــشــان. مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
األفــغــانــيــة، مقتل 228 عــنــصــرًا مــن »طــالــبــان« 
وإصابة عدد آخر بجروح جــراء قصف جوي 
للقوات  وفــي عمليات  األفغاني،  الجو  لسالح 
األفغانية في مختلف مناطق البالد. وأضافت 
الـــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، أن تــلــك الــعــمــلــيــات شنت 
فــي أقــالــيــم لــوجــر وبكتيكا وقــنــدهــار وهـــرات 
ــــراه وهــلــمــنــد وبــلــخ وكــابــيــســا.  وبــادغــيــس وفـ
ولم تعلق »طالبان« على اإلعالن.  وأوضحت 
تلوا 

ُ
الوزارة أن نحو 50 عنصرًا من »طالبان« ق

ــت إحـــداهـــا فــي واليــة 
ّ
ــن

ُ
إثـــر ضــربــات جــويــة ش

هلمند في جنوب البالد التي تشهد مواجهات 
متكررة بن القوات الحكومية و»طالبان«. كما 
ــتــل ثمانية مــدنــيــن فــي انــفــجــار لــغــم أرضــي 

ُ
ق

بكتيا جنوبي  بإقليم  أبــاد  أحمد  في مديرية 
الـــبـــالد. مـــن جــهــة ثــانــيــة، دعــــا شــــورى عــلــمــاء 
أفــغــانــســتــان الــحــكــومــة األفــغــانــيــة و»طــالــبــان« 
إلــى وقــف إطــالق الــنــار الــفــوري مــن أجــل وقف 
حمام الــدم فــي الــبــالد. وذكــر رئيس الــشــورى، 
املولوي سردار زدران في مؤتمر صحافي في 
ال  أفغانستان  في  الجارية  الحرب  أن  كــابــول، 
مبرر لها وعلى األطراف أن توقفها وتركن إلى 

طاولة الحوار.
)العربي الجديد، األناضول، فرانس برس(

تنفي إثيوبيا حدوث أضرار على مصر والسودان )عمر إردم/األناضول(

تتزايد المطالب الشعبية بحل الخالفات عبر الحوار )ناصر طالل/األناضول(

بعد اللقاء الذي 
جمع الرئيس 

التونسي قيس 
سعيّد ورئيس 
البرلمان راشد 

الغنوشي، تتركز 
األنظار على ما 

سيلي هذا اللقاء، 
وما إذا كانت هناك 

إمكانية للتقارب، 
مع العلم أن كثيرين 
يرون أن الرجلين قد 

يذهبان اضطرارًا 
للتفاهم ألسباب 
داخلية وخارجية

»طالبان«  وحركة  األفغانية  الحكومة  بين  الميداني  السباق  يستمّر 
على وقع استمرار االنسحاب األميركي من أفغانستان، وبروز أنباء عن 

درس واشنطن خططًا إلخالء سفارتها في كابول بسبب الوضع
الحدثتقرير

فرص التوافق محكومة 
برهانات الداخل وضغوط الخارج

واشنطن تدرس خططًا 
إلخالء سفارتها في كابول

تقرير

دور لطفي 
زيتون

ترى بعض الجهات أن 
الوسيط، الوزير السابق 

لطفي زيتون، قد يكون 
رجل المرحلة الجديدة، 
في ظل الوضع الراهن 
الذي يتميز بتراجع الثقة 
بين الفرقاء، ألنه يحظى 

باحترام الرئاسة، وال تخافه 
»النهضة«، ويحافظ 
على عالقة احترام 

مع المنظمة النقابية، 
ويحظى بمصداقية لدى 

أحزاب عدة.

يحذر مراقبون من 
نتائج عدم اتفاق سعيّد 

والغنوشي

أفغانستان وحيدة وُتركت 
للدفاع عن نفسها في 

مواجهة »طالبان«

هناك مؤشرات 
على أهمية ما طرح 

بين الرجلين

خال جدول أعمال 
مجلس األمن من أي ذكر 

لقضية سد النهضة

انسحاب القوات 
األجنبية سينجز بنهاية 
أغسطس/آب المقبل

ال يبدو أن المسار الذي 
تبتغيه مصر والسودان 

بشأن عقد جلسة لمجلس 
األمن لمناقشة أزمة سد 

النهضة، يسير وفق رغبة 
القاهرة والخرطوم

Sunday 4 July 2021 Sunday 4 July 2021
األحد 4 يوليو/ تموز 2021 م  24  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2498  السنة السابعة األحد 4 يوليو/ تموز 2021 م  24  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2498  السنة السابعة



8
سياسة

لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية
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شرارة لموجة احتجاجات جديدة

كهرباء العراق: أزمة سياسية

الكاظمي سيتخذ 
إجراءات عاجلة لمحاولة 

معالجة األزمة

بغداد ــ براء الشمري

ــلــــى الــــتــــوالــــي،  ــيــــوم الــــثــــالــــث عــ ــلــ لــ
ــــس  تـــــواصـــــلـــــت فـــــــي الـــــــــعـــــــــراق، أمـ
ــة احــــتــــجــــاجــــات  ــ ــوجــ ــ الـــــســـــبـــــت، مــ
ــــى مـــن الــصــبــاح،  لــيــلــيــة حــتــى الــســاعــات األولـ
فــــي عـــــدد مــــن مـــــدن جـــنـــوب ووســــــط الـــبـــاد، 
 عـــن ضـــواحـــي بـــغـــداد الــشــرقــيــة األكــثــر 

ً
فــضــا

فــقــرًا واكــتــظــاظــا بــالــســكــان، بــســبــب الــتــراجــع 
الـــحـــاد فـــي تــوفــيــر ســـاعـــات الــكــهــربــاء والـــذي 
منظومة  بتوقف  الجمعة  فجر  ذروتـــه  بلغت 
الكهرباء العراقية بشكل كامل. وفيما تتسّبب 
عوامل عدة بدخول الباد في أزمة طاقة غير 
الخليج  إبـــان حــرب   1991 عــام  منذ  مسبوقة 
األولى، من بينها تخفيض إيران نسبة تدفق 
العراقية،  التوليد  الذي يجهز محطات  الغاز 
وقطع خطوط توريد الكهرباء األربعة، بسبب 
تـــراكـــم الــــديــــون عــلــى الــــعــــراق، بـــالـــتـــزامـــن مع 
مة استهدفت 

ّ
هجمات وعمليات تخريب منظ

ــراج نــقــل الـــطـــاقـــة فـــي مــــدن وســــط وشــمــال  ــ أبــ
وشرقي العراق، فإن مخاوف املسؤولني بدأت 
تــرتــفــع مــن أن تــــؤدي هـــذه األزمــــة إلـــى تفّجر 
احتجاجات واسعة من جديد، وخروج األمور 
عن السيطرة، وهو ما يدفع البعض للتحذير 
االنتخابات  لتأجيل  ذلــك سببا  يكون  أن  مــن 
أكتوبر/تشرين  في  املقررة  املبكرة  البرملانية 

األول املقبل.
ــهـــدت مــحــافــظــة مـــيـــســـان، لــيــلــة الــجــمــعــة- وشـ

فــي  عــــــراقــــــي  قــــتــــيــــل  أول  ــــت، ســـــقـــــوط  ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
ــــات الــــحــــالــــيــــة، وجـــــــــرح آخــــريــــن  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ االحـ
بــــــرصــــــاص قــــــــــوات األمــــــــــن خــــــــال تـــصـــديـــهـــا 
الناصرية  فيه  سجلت  وقــت  فــي  للتحركات، 
والـــعـــمـــارة والــبــصــرة والــبــطــحــاء والــعــزيــزيــة 

»الشعب يتحّمل نصف املسؤولية ألنه يأتي 
بأشخاص لهم ارتباط بالخارج«.

البرملان  أمــا عضو لجنة األمـــن والــطــاقــة فــي 
الــعــراقــي، صــادق السليطي، فــرأى فــي حديث 
ــة الــكــهــربــاء  ــ مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »أزمــ
ال تــخــلــو مـــن الــســيــاســة، وهـــنـــاك مـــن يــحــاول 
ــيـــر فــي  ــأثـ ــتـ ــل الـ ــ ــلـــف مــــن أجــ ــدام أي مـ ــخــ ــتــ اســ
إلـــى تأجيل  األوراق وصــــواًل  لــخــلــط  الـــشـــارع 
االنتخابات«، مضيفا »كــل ذلــك وارد، ألنــه ال 
معنى الستهداف راحة املواطنني، واستهداف 
خـــطـــوط نــقــل الـــكـــهـــربـــاء لــيــس عــشــوائــيــا ألن 
الــعــمــلــيــات ركــــــزت عـــلـــى الـــخـــطـــوط املـــهـــمـــة«، 
الــداخــلــيــة مــســؤولــيــة حــمــايــة   وزارة 

ً
مــحــّمــا

خطوط نقل الكهرباء.
وحّمل وزارة الكهرباء مسؤولية أزمة الكهرباء 
الــتــي تتكرر فــي صيف كــل عـــام، موضحا أن 

الوزارة لم تطّبق خططا استراتيجية في هذا 
املــلــف، وكــل وزيـــر كــهــربــاء يــأتــي يطّبق خطة 
تختلف عــن الــخــطــط الــتــي اعــتــمــدهــا الــــوزراء 
الذين سبقوه، ما تسّبب بعدم وضوح الرؤية 
ــوزارة. وتــابــع: »كـــان مخططا أن تــزداد  ــ فــي الـ
ساعات إمداد الكهرباء خال الصيف الحالي، 
لكن قبل أسبوعني، حدث انخفاض كبير في 
إنــتــاج الــكــهــربــاء ألســبــاب عــــدة، مــنــهــا تقليل 
إيـــران لحصة الــعــراق مــن الــغــاز، بسبب عدم 
في هذا  إيرانية مستحقة  مبالغ  العراق  دفــع 
 عن الهجمات اإلرهابية املتكررة 

ً
املجال، فضا

 فــي مــنــظــومــة الــكــهــربــاء«. 
ً
الــتــي ســّبــبــت خــلــا

ــدام مـــنـــاطـــيـــد وطــــائــــرات  ــخــ ــتــ »اســ ـــ وطــــالــــب بــ
الكهرباء«،  وأبـــراج  محطات  لحماية  مسّيرة 
موضحا أن وزارة النفط ملزمة بتوفير الغاز 
إلنتاج الكهرباء، كي ال يبقى العراق معتمدًا 
على الخارج. وشدد على ضرورة وجود غرفة 
التي تحول دون  عمليات تتابع حل املشاكل 
الكهربائي، مبينا أن هذا األمر  التيار  توفير 

يحتاج إلى جهود حقيقية.
العراقية،  السلطات  تأكيد  مــن  الــرغــم  وعلى 
في وقت سابق، أنها ستقوم بتوفير الحماية 
الــطــائــرات  خــال  مــن  الكهرباء  نقل  لخطوط 
تستهدف  الــتــي  الــهــجــمــات  أن  إال  املـــســـّيـــرة، 

تـــزال مستمرة  الكهرباء ال  أبـــراج ومــحــطــات 
وبشكل شبه يومي. وأعلنت قيادة العمليات 
الــجــمــعــة، تخصيص  املـــشـــتـــركـــة،  الـــعـــراقـــيـــة 
يــدلــي بمعلومات تتعلق  ملــن  مــالــيــة  مــكــافــأة 
باستهداف أبراج ومحطات الكهرباء، مؤكدة 
»متابعة هذه األفعال اإلرهابية  أنها تقوم بـ
القطعات  األمــنــيــة وتــوجــيــه  الخطط  بــوضــع 
الجوية وطيران  والقوة  العسكرية واألمنية 
الجيش، التخاذ ما يلزم لحماية أبــراج نقل 
الطاقة واملنشآت الكهربائية في الباد، على 
الــرغــم مــن املــســاحــة الــتــي تــمــتــد عليها هــذه 

األبراج«.
لجنة  رئيس  اعتبر  الهجمات،  على  وتعليقا 
األمـــن والـــدفـــاع فــي الــبــرملــان الــعــراقــي، محمد 
رضـــا، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
باده تعّرضت إلى »غزوة اقتصادية« نفذها 
بــتــوجــيــهــات مـــن خليفته  تــنــظــيــم »داعـــــــش« 
وتهديد  الكهرباء  أبــراج  باستهداف  الجديد، 
األسواق، متحدثا عن عزم البرملان استضافة 
ملناقشة  العراقية  األمنية  الــقــيــادات  مــن  عــدد 
الــهــجــمــات األخـــيـــرة ومــجــمــل الــوضــع األمــنــي 
ــــاد. وتــــابــــع رضـــــا أن »مــعــلــومــاتــنــا  ــبـ ــ فــــي الـ
أبــراج  طــاولــت  التي  الهجمات  بشأن سلسلة 
مــا يسّمى بخليفة  أن  إلــى  الطاقة تشير  نقل 
تنظيم داعش الجديد أوصى بالقيام بغزوة 
ــراج  ــرة عــبــر اســتــهــداف أبـ ــذه املــ اقــتــصــاديــة هـ
األســــواق، وأرتــال  الكهرباء، واســتــهــداف  نقل 
تسّمى  وهــذه  واألرزاق،  النفط  نقل  صهاريج 
غزوة اقتصادية يعمل عليها داعــش، ويجب 
مــتــابــعــة املــلــف مـــن قــــوات الــجــيــش والــشــرطــة 

بمختلف مناطق انتشارها«.
وفي السياق، رأى أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة بغداد، حسان العيداني، في حديث مع 
يعد  لم  الكهرباء  ملف  أن  الجديد«،  »العربي 
خدميا فحسب، بل بدأ يأخذ منحى سياسيا 
الهجمات  الفترة األخــيــرة، بعد  وأمنيا خــال 
املــمــنــجــهــة الــتــي اســتــهــدفــت أبـــــراج الــكــهــربــاء 
ــيــــرًا، مــوضــحــا أن هــــذه الــهــجــمــات أخـــذت  أخــ
الحكومة  أن  ورأى  وأمــنــيــة.  سياسية  أبــعــادًا 
اتخاذ خطوات عاجلة  بــاإلســراع في  مطالبة 
لترميم الخلل الكبير في قطاع الكهرباء، قبل 
أن تــخــرج األمــــور فــي الــشــارع عــن السيطرة، 
ومنها  الخدمات  تــردي  مــن  التذمر  أن  مبينا 
الــيــوم يشبه أجـــواء مــا قبل انطاق  الكهرباء 
احتجاجات أكتوبر/تشرين األول 2019، وقد 
نفسها  السابقة  بالوتيرة  التظاهرات  تتكرر 
إذا لــم تــتــوصــل الــحــكــومــة إلـــى حــلــول عاجلة 
الكهرباء  في  الحاصل  لتدهور  وأمنية  فنية 

وبناها التحتية.

مع استمرار انقطاع 
التيار الكهربائي بشكل 

كبير في العراق، تعود 
االحتجاجات بقوة إلى 
الشارع، وسط احتمال 

أن يكون ذلك مقدمة 
لموجة من الحراك الكبير 

الذي قد يخرج عن 
السيطرة

يتزامن انقطاع الكهرباء مع موجة حر قاسية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تجّمعات وتظاهرات مماثلة قادها في الغالب 
شبان محتجون على انقطاع الكهرباء، والذي 
رافقه توقف ضخ املياه للمنازل، فيما شهدت 
اقــتــحــام محطة توليد ودائــــرة توزيع  بــغــداد 
كهرباء في حي الزعفرانية شرقي العاصمة. 
ــراقــــي مــصــطــفــى  ــعــ وكـــــــان رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــ
الكاظمي قد وافــق، أمس األول الجمعة، على 
طلب استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش، 
كما أقال وعاقب مسؤولني آخرين في الوزارة، 
ــّكـــل خــلــيــة أزمـــــة وزاريـــــــة ملـــواجـــهـــة نقص  وشـ

الطاقة الكهربائية.
وقـــال مــســؤول بـــارز فــي الحكومة، طلب عدم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن قــيــادات  ذكـــر اســمــه، لـــ
ــيــــة مــخــتــلــفــة تـــضـــغـــط عــلــى  ســـيـــاســـيـــة عــــراقــ
ــة،  ــ ــل تــــافــــي حــــصــــول أزمــ ــ ــة مــــن أجــ ــكـــومـ الـــحـ
االحتجاجات مجددًا،  تفجر  عــودة  من  خوفا 
مضيفا أن الكاظمي الذي عاد إلى الباد من 
جولته األوروبية فجر أمس السبت، سيتخذ 
الــخــصــوص وسيعلن  بــهــذا  إجــــراءات عاجلة 
عــنــهــا فـــي غـــضـــون الـــســـاعـــات املــقــبــلــة. ولــفــت 
تفّجر  التي تخشى  السياسية  القوى  أن  إلــى 
االحتجاجات مجددًا هي نفسها املتورطة في 
أزمة الكهرباء، مثل حزب »الدعوة اإلسامية« 
بــزعــامــة نــــوري املــالــكــي، مــعــتــبــرًا أن حكومة 
الكاظمي ال تتحّمل األزمــة الحالية التي هي 
تركة فساد عمرها أكثر من 16 عاما. وأضاف 
املدن  القوى صــارت تقترح تجهيز  أن بعض 
أن  مــن  خــوفــا  إلسكاتها  بالكهرباء  املحتجة 
تكون األزمة شرارة عودة احتجاجات واسعة 

تشهدها الباد.
ــع عــضــو الــبــرملــان الــعــراقــي 

ّ
فــي الــســيــاق، تــوق

التدهور  يتسّبب  أن  املحنا،  صــادق  السابق، 
في ملف الكهرباء في خروج تظاهرات جديدة، 
مــوضــحــا فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
أن الــشــعــب قـــد يـــثـــأر لــنــفــســه مـــن الــفــاســديــن 
الــذيــن تسّببوا فــي كــل مــا يــجــري. وأشـــار إلى 
الــكــهــربــاء أصــبــحــت تــمــثــل مــلــفــا سياسيا  أن 
أكثر من كونه فنيا، مبينا أن الهجمات التي 
استهدفت أبـــراج الــكــهــربــاء تــهــدف إلــى إثــارة 
الـــرأي الــعــام، وحــرمــان الشعب مــن الخدمات. 
وتــابــع أن »الــكــهــربــاء ال يمكن إصــاحــهــا إال 
بمعجزة«، معتبرًا أن هناك استهدافا مبرمجا 
للمنظومة الكهربائية. وذكر أن جميع رؤساء 
الــوزراء في العراق لم يتمّكنوا من فعل شيء 
في هذا امللف، مضيفا أنه »قد يتم افتعال أزمة 
التي  االنتخابات  لتأجيل  الكهرباء  ملف  في 
لــن تــجــري فــي مــوعــدهــا«. وبـــنّي أن الحكومة 
ــبــــرملــــان والــــقــــوى الــســيــاســيــة يــتــحــّمــلــون  والــ
ــــردي الـــكـــهـــربـــاء، مــشــيــرًا إلــــى أن  مــســؤولــيــة تـ


