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إسرائيل 
تهدد إيران

الحوادث ضد السفن 
تتوالى في بحر العرب

مع استمرار تفاعل الهجوم على ناقلة نفط يملكها إسرائيلي األسبوع الماضي، وتهديد إسرائيل بالرد منفردة 
بموازاة التنسيق مع حلفائها، اهتز بحر العرب أمس الثالثاء بأكثر من حادث استهدف 3 ناقالت، من دون توفر 

معلومات فورية عن األسباب، وسط مخاوف من توترات جديدة في المنطقة

في وقت كانت فيه إسرائيل تحشد 
تحركًا عامليًا ضد إيران بعد الهجوم 
على ناقلة يشغلها إسرائيلي قبالة 
سواحل سلطنة ُعمان الخميس املاضي، مع 
بشكل  الهجوم  على  ردهــا  بإمكان  تهديدها 
عالقتها  بعدم  طــهــران  تمسك  مقابل  منفرد، 
بالهجوم الذي أوقع قتيلني، اهتز بحر العرب 
أمـــس الــثــالثــاء بــحــادثــني جــديــديــن تعرضت 
لهما ســفــيــنــتــان، وســـط تــضــارب األنــبــاء عن 

األسباب.
وجاء أول األنباء أمس بإعالن هيئة عمليات 
التجارة البحرية البريطانية »UKMTO«، أن 
سفينة تجارية تعّرضت إلى حادث على بعد 
الفجيرة. ولم   بحريًا شــرق 

ً
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تشر الهيئة البريطانية إلى طبيعة الحادث. 
ودعت السفن القريبة إلى توخي الحذر، من 
أفــاد موقع  التفاصيل. الحقًا،  دون مزيد من 
»مارين ترافيك« بأن السفينة التي تعرضت 
للحادث هي ناقلة املواد الكيميائية »غولدن 
بريليانت«، التي كانت قد أبحرت من ميناء 
املــالــيــزي، وهــي تــرفــع علم سنغافورة.  كــالغ 

وأفــــاد املــوقــع الحــقــًا أن الــنــاقــلــة أبــحــرت إلــى 
هيئة  لتعود  املحركات،  باستخدام  وجهتها 
الــعــمــلــيــات الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة وتـــذكـــر أن 
الواقعة قبالة ساحل الفجيرة »حادث خطف 
محتمل«. في موازاة ذلك نقلت وسائل إعالم 
عن »قناة فيلق القدس« أن ناقلة نفط تابعة 
لــشــركــة ســنــغــافــوريــة ارتــطــمــت بــلــغــم بــحــري 
قــــرب ســـواحـــل الــفــجــيــرة اإلمـــاراتـــيـــة. بــعــدهــا 
تــحــدث مــوقــع »مـــاريـــن تــرافــيــك« عــن تــعــّرض 
»أبيس«  تدعى  نفط  ناقلة  في  القيادة  مركز 
إلى خلل فني في خليج عمان، وهي أبحرت 
ــن مـــالـــيـــزيـــا ووجـــهـــتـــهـــا مـــيـــنـــاء الـــفـــجـــيـــرة.  مــ
وأضاف أن الناقلة ترفع علم فيتنام وهي في 

الخدمة منذ 23 عامًا. 
بــعــدهــا، ذكــــرت وســائــل إعــــالم بــريــطــانــيــة أن 
ناقلة اإلسمنت »أسفلت برينسس« تعرضت 
مشيرة  اإلمـــارات،  سواحل  قبالة  لالختطاف 
إيرانية  مليشيات  بمسؤولية  االشتباه  إلــى 
بــخــطــف هـــذه الــنــاقــلــة. وذكــــر مــوقــع »مــاريــن 
تـــرافـــيـــك« أن هــــذه الــنــاقــلــة تـــرفـــع عــلــم بــنــمــا، 
وأبــــحــــرت مـــن خــــور فـــكـــان بـــــاإلمـــــارات، نحو 

صحار في عمان.
هذه التطورات جاءت بعد ساعات من إعالن 
رئيس الــوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينت، أن 
إسرائيل تحشد تحركًا عامليًا ضد إيران بعد 
الهجوم على الناقلة »أم/تي ميرسر ستريت« 
ــلــهــا إســـرائـــيـــلـــي قـــبـــالـــة ســـواحـــل 

ّ
ــتـــي يــشــغ الـ

سلطنة ُعمان الخميس املاضي، لكنه أضاف 
أنها قادرة على الرد بمفردها عند الضرورة. 
وصرح بينت، الذي وقف إلى جانب جنراالت 

الشمالية  الــحــدود  على  أثناء جولة  الجيش 
ــة ولـــبـــنـــان، أن إســـرائـــيـــل تــبــادلــت  مـــع ســـوريـ
املتحدة  الــواليــات  مــع  مخابراتية  معلومات 
وبريطانيا وغيرهما تكشف عن صلة إيران 
بالهجوم. وأضاف »نعمل على حشد العالم، 
لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه نــعــرف كــيــف نتحرك 
بمفردنا«. وتابع »إيــران تعلم بالفعل الثمن 
أمــنــنــا. ينبغي على  يــهــدد  الـــذي يتكبده مــن 
اإليرانيني فهم أنه من املستحيل أن يجلسوا 
الشرق  في ســالم في طهران بينما يشعلون 

ــــى هـــذا  ــنــــاك. لـــقـــد ولـ األوســـــــط بــــأســــره مــــن هــ
الزمن«.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية 
لبيد،  يئير  اإلســرائــيــلــي  الخارجية  وزيـــر  أن 
ووزيـــــر األمــــن بــنــي غــانــتــس، يــعــتــزمــان عقد 
لــقــاء مــع الــســفــراء األجـــانـــب الــيــوم األربـــعـــاء، 
واستعراض معلومات أمامهم ُوصفت بأنها 
تــربــط إيـــران بــاســتــهــداف ناقلة الــنــفــط. فيما 
أحــرونــوت«، أمس،  نقلت صحيفة »يديعوت 
عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن »الهجوم 

اإليــرانــي ضــد السفينة لــن يضر حــريــة عمل 
يــنــبــغــي  كـــــان هـــنـــاك هـــــدف  ــل، وإذا  ــيــ ــرائــ إســ
مــهــاجــمــتــه فـــي الــجــبــهــة الــبــحــريــة، فسنعمل 

ضده«.
في هــذا الوقت، وصلت ناقلة النفط »أم/تــي 
ميرسر ستريت« إلى مرفأ الفجيرة اإلماراتي 
إيـــران مسؤولية  الــثــالثــاء بعد تحميل  أمــس 
االعــتــداء الـــذي أســفــر عــن ســقــوط قتيلني من 
أفــــراد طــاقــمــهــا. وتــواصــلــت املــواقــف الــدولــيــة 
ــة، وانـــضـــم  ــلـ ــاقـ ــنـ ــــددة بـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى الـ ــنـ ــ املـ

حــلــف شــمــال األطــلــســي واالتـــحـــاد األوروبــــي 
أمــس الــثــالثــاء لــأطــراف الــتــي دانـــت الهجوم 
عــلــى الــســفــيــنــة، وحــثــا طـــهـــران عــلــى احــتــرام 
ــتـــزامـــات الـــدولـــيـــة. وقــــال املــتــحــدث بــاســم  االلـ
األطــلــســي ديــــالن وايــــت إن الــتــحــالــف ينضم 
للواليات املتحدة واململكة املتحدة ورومانيا 
»فــي اإلدانـــة الــشــديــدة للهجوم الــدامــي الــذي 
ــتـــريـــت قــبــالــة  ــيـــرســـر سـ ــلـــى مـ ــع أخــــيــــرًا عـ ــ وقــ
سواحل عمان، ونعرب عن تعازينا لرومانيا 
واململكة املتحدة للخسارات التي تكبدتها«. 

وأضــاف وايــت »حرية املالحة ضــروريــة لكل 
ُيــلــتــزم بها وفقا  حلفاء األطــلــســي ويــجــب أن 
للقانون الدولي«. وتابع أن »الحلفاء ما زالوا 
قلقني من تحركات إيران املزعزعة لالستقرار 
فـــــي املــــنــــطــــقــــة، ويــــــدعــــــون طـــــهـــــران الحــــتــــرام 
دان  نفسه،  الــوقــت  فــي  الــدولــيــة«.  التزاماتها 
ــاد األوروبــــــــــي الــــهــــجــــوم، وأعــــــــرب عــن  ــ ــحـ ــ االتـ
تعازيه للضحايا، ودعا لفتح تحقيق دقيق 

ومستقل.
اإلثنني  تعّهدت  قد  املتحدة  الواليات  وكانت 
»رد جماعي« مع حلفائها على إيران. وقال  بـ
وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
ــال وثــيــق  ــنــــني »نـــحـــن عـــلـــى اتــــصــ مـــســـاء اإلثــ
وتــنــســيــق مــــع املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل 
الــــرد  وســــيــــكــــون  أخــــــــرى.  ورومــــانــــيــــا ودول 
ـــه »تــهــديــد 

ّ
ــــف الـــحـــادث بـــأن جــمــاعــيــًا«. ووصـ

ــارة«، وقـــال  ــجــ ــتــ مــبــاشــر لــحــريــة املـــالحـــة والــ
ــران على  »رأيــنــا سلسلة أفــعــال قــامــت بها إيـ
مدى أشهر عّدة، بما فيها ضّد حركة الشحن، 
 هذا الفعل بالتحديد 

ّ
لذا لست متأكدًا من أن

هو أمر جديد أو ُينذر بشيء ما، بطريقة أو 
الــجــديــدة«.  الحكومة  إلــى  بالنسبة  بــأخــرى، 
 إيران تواصل 

ّ
 ما يقوله هو أن

ّ
وأضاف »لكن

التصّرف بقدر هائل من الالمسؤولّية«.
مقابل ذلــك، كــان السفير اإليــرانــي لــدى لندن 
محسن بهاروند، يقول إن اتهامات الحكومة 
ــران بـــالـــتـــورط فـــي الــهــجــوم  ــ الــبــريــطــانــيــة إليــ
ــلـــى ســفــيــنــة »أم/تـــــــــي مـــيـــرســـر ســـتـــريـــت«،  عـ
»غــيــر نــاضــجــة ومــتــســرعــة«. وبــعــد ســاعــات 
مـــن اســتــدعــائــه اإلثـــنـــني مـــن قــبــل الــخــارجــيــة 
البريطانية على خلفية الهجوم على الناقلة، 
»فايننشال  مــع صحيفة  فــي حــديــث  أضـــاف 
تــايــمــز«، أن »رد فــعــل لــنــدن فــي هـــذا الــصــدد 
واتهام طهران من دون امتالك أدلــة ووثائق 
ــو مـــتـــســـرع وغـــيـــر نـــاضـــج«،  ــأن هــ بـــهـــذا الــــشــ
 »ملـــــاذا تـــســـارع بــريــطــانــيــا بــاتــهــام 

ً
مــتــســائــال

بــالــتــوتــر، من  إيـــران فــي هــذه املنطقة املليئة 
أدلـــــة؟«، مــتــابــعــًا »فـــي منطقتنا،  تــقــديــم  دون 
هــنــاك العـــب معتد مــثــل الــكــيــان اإلســرائــيــلــي 
وهـــو مستعد لــلــعــدوان ضــد دول أخـــرى في 
أي لــحــظــة، وهــــو كـــيـــان ســـبـــاق فـــي الـــعـــدوان 
اتهام دول أخرى  اآلخرين ويعمل على  على 
في هــذا الــصــدد«. ولفت إلــى أن إيــران تعتبر 
ــم أولـــويـــات  ــد أهــ ــقـــرار فـــي املــنــطــقــة أحــ ــتـ االسـ
ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة، مــشــيــرًا إلـــى تــعــّرض 
ــام املـــاضـــي  ــعــ ــيــــة خـــــالل الــ 11 ســفــيــنــة إيــــرانــ
يدين  ال  »ملـــاذا   

ً
البحر، متسائال فــي  للهجوم 

اإليــرانــيــة؟«. وأكــد  السفن  الهجوم على  أحــد 
بهاروند أن إيــران ال تسعى إلثــارة التوترات 
في املنطقة، ألنها ال تصب في مصلحة أحد، 
وأن خــلــق تـــوتـــرات غــيــر ضـــروريـــة فـــي هــذه 

املنطقة الحساسة لن يفيد أحد.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

درعا بين مصيرين: اتفاق أو مواجهة

أمين العاصي

الــبــلــد بمدينة  ــا  تــتــأرجــح أحــيــاء منطقة درعـ
درعـــــا، جــنــوب ســـوريـــة، مــنــذ أيــــام عــــدة، بني 
ــي  ــالــ ــي األهــ ــرضــ ــاق يــ ــ ــفـ ــ ــا اتـ ــإمــ مـــصـــيـــريـــن؛ فــ
ــام الـــــــذي يـــتـــحـــنّي الــــفــــرص القـــتـــحـــام  ــظــ ــنــ والــ
هــذه األحــيــاء، أو فشل املــفــاوضــات املستمرة 
مفتوحة  مواجهة  يعني  ما  روســيــة،  برعاية 
مـــن شــأنــهــا خــلــط أوراق الــجــنــوب الــســوري 
املربع األول. وكانت كل  إلــى  برمته وإعــادتــه 
قاب  باتت  املواجهة  أن  إلــى  تشير  املعطيات 

مسلحون من أبناء درعا قد هاجموا، مساء 
أول مــن أمــس اإلثــنــني، مــواقــع لــقــوات النظام 
الــســوري فــي مدينتي داعـــل والــحــارة بريف 
النظام.  انتهاكات  على  ردًا  وذلــك  املحافظة، 
»العربي  لـ الــحــورانــي،  محمد  الناشط  وقــال 
 »مــجــمــوعــات مــن ثــــوار مدينة 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــا، هــاجــمــت مــواقــع للنظام  داعـــل بــريــف درعــ
فـــي املـــديـــنـــة، وقـــامـــت بــنــســف مــبــنــى مــفــرزة 
ــة بـــعـــد انـــســـحـــاب قــــوات  ــرات الـــجـــويـ ــابــ ــخــ املــ
ــوارًا فــي مدينة   »ثــ

ّ
الــنــظــام مــنــه«، مضيفًا أن

الرشاشة  باألسلحة  هاجموا  أيضًا  الــحــارة 
ــن  ــزًا لـــفـــرع أمـــــن الــــدولــــة ومــــفــــرزة األمــ ــاجــ حــ
العسكري جنوبي املدينة. وأشار إلى أنه »لم 
يتضح حجم الخسائر التي منيت بها قوات 
النظام جراء تلك الهجمات التي تأتي بهدف 
النظام على  الــذي يمارسه  تخفيف الضغط 
درعا البلد«. في غضون ذلك، طالب األهالي 
والقوى والفعاليات املجتمعية في درعا، في 
»تدخل الجانب الروسي لوقف  بيان أمس، بـ
بها  تقوم  التي  االجتياح والقصف  عمليات 
وباقي  اإليرانية  واملليشيات  الرابعة  الفرقة 
ــا الــبــلــد وبــاقــي  الــقــوى الــعــســكــريــة عــلــى درعــ
»إعالن  مناطق محافظة درعا«. كما طالبوا بـ
وقف إطــالق نار شامل واالتفاق على آليات 
مـــتـــوازنـــة ومـــحـــايـــدة ملــراقــبــتــه وردع الــقــوى 
التي ال تلتزم به، ونشر حواجز لقوات اللواء 
الـــثـــامـــن الـــتـــابـــع لــلــفــيــلــق الـــخـــامـــس«. كــذلــك، 
»ســحــب  طـــالـــبـــت الـــفـــعـــالـــيـــات املــجــتــمــعــيــة بـــ
ــقـــوات الــعــســكــريــة مـــن مــحــيــط درعــــا الــبــلــد  الـ
ــلــــدات املـــحـــاصـــرة األخــــــــرى، والـــســـمـــاِح  ــبــ والــ
ــيـــة والــطــبــيــة  ــاعــــدات اإلنـــســـانـ بــــدخــــول املــــســ
ــتـــرة طــويــلــة،  ألهـــالـــيـــنـــا املـــحـــاصـــريـــن مـــنـــذ فـ
ــالــــعــــودة لــلــحــيــاة  ــمــــاح لـــلـــمـــواطـــنـــني بــ والــــســ
الــطــبــيــعــيــة، وإشـــــــراف الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
ــة عـــلـــى تــنــفــيــذ جـــمـــيـــِع الـــخـــطـــوات  ــيــ الــــروســ

املذكورة سابقًا«، وفق البيان.
ــان الــنــظــام قــد نــقــض اتــفــاقــًا تــم الــتــوصــل  وكــ
إليه بينه وبني لجنة تمثل األهالي في أحياء 

قوسني، أول من أمس اإلثنني، مع إعالن فشل 
 إصرار النظام على 

ّ
جولة املفاوضات في ظل

شــروطــه بــفــرض سيطرته على أحــيــاء درعــا 
البلد، إذ أعلن مقاتلون ومجموعات مقاومة 
محلية االستنفار واالستعداد لحرب طويلة.

أكــد،  املساملة  أحمد  اإلعــالمــي  الناشط  ولكن 
 الجانب 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فــي حــديــث لـــ

الروسي فرض، أمس الثالثاء، تهدئة جديدة 
فــي درعـــا ملــدة 24 ســاعــة، وعــمــل على إحياء 
مــســار املــفــاوضــات بــني لجنة الــتــفــاوض عن 
ــار  ــا. وأشـ ــيـ املــنــطــقــة وضـــبـــاط الــنــظــام وروسـ
أهالي  املفاوضة عن  اللجنة   

ّ
أن إلــى  املساملة 

مقترحًا جديدًا  اإلثنني،  »قّدمت مساء  درعــا 
يــنــص عــلــى انــتــشــار قــــوات عــســكــريــة تابعة 
لــلــنــظــام مـــن فــــرع األمــــن الــعــســكــري والــفــرقــة 
ــلـــواء الــثــامــن  15، إلـــى جــانــب عــنــاصــر مـــن الـ
فــي الفيلق الــخــامــس الــتــابــع لــلــروس، ضمن 
مواقع عدة في درعا البلد واألحياء األخرى«. 
 
ّ
ووفـــق وكــالــة »نــبــأ« اإلعــالمــيــة املحلية، فــإن

اللجنة قدمت مقترحات أخرى، منها »تنفيذ 
السكنية  األحــيــاء  فــي بعض  تفتيش  عملية 
 إلــى 

ً
بــرفــقــة أعـــضـــاء مـــن الـــلـــجـــنـــة«، مـــشـــيـــرة

أنـــه »ُيــتــوقــع أن يـــرد الــنــظــام وروســـيـــا على 
مقترح لجنة التفاوض في الساعات املقبلة، 
ــاء املـــجـــال لــتــهــدئــة مـــؤقـــتـــة«. وكـــان  مـــع إعـــطـ

النظام مصر 
على السيطرة 
الكاملة على 
درعا )محمد 
أبازيد/فرانس 
برس(

عثمان لحياني

ثمة مثل شعبي في الجزائر يقول 
»تركت زوجها ممدود وذهبت تعزي 
في محمود«، ينطبق هذا املثل بشكل 

كبير على الخط الذي اتجهت فيه 
تحركات الدبلوماسية الجزائرية، 
والتي أخذت على عاتقها في أول 

تحرك بعد عودة رمطان لعمامرة إلى 
منصب وزير الخارجية، حل ملف 

أزمة سد النهضة.
ال نقاش في ضرورات الحضور 

الدبلوماسي، اإلقليمي والدولي، لبلد 
مهم عربيًا وقاريًا مثل الجزائر، لكن 
، وقدرة 

ً
هل ثمة ضرورة صارمة أوال

فعلية ثانيًا للجزائر، في مثل هذه 
دة لحل أزمة كبيرة 

ّ
الظروف املعق

ومتشابكة مثل أزمة سد النهضة، 
والتي ال تعني فقط الدول الثالث 

فحسب، مصر والسودان وإثيوبيا، 
بقدر ما تهم أيضًا الكثير من الدول 

املعنية بالسد.
إذا كان الرئيس عبد املجيد تبون 

يبحث عن منجز دبلوماسي لواليته 
الرئاسية األولى يرصع به فترة 
حكمه، على غرار نجاح الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة في 
تحقيق السلم بني إثيوبيا وإريتريا 

في يوليو/ تموز 1999، فالنيل 
ليس هو املدخل، والظرف مغاير 

وطبيعة األزمات الثنائية غير 
األزمات املتعددة األطراف كأزمة 
السد والنيل. وإذا كانت السلطة 

السياسية في الجزائر تشعر 
بأنها قادرة على فعل شيء في 

أزمة كهذه، فإن هناك ما هو أولى 
على صعيد أزمات املنطقة القريبة 

التي تعني الجزائر بشكل أكبر، 
تتطلب صب الجهد الدبلوماسي 
فيها العتبارات سياسية وأمنية 

وقومية حتى، على غرار ليبيا التي 
يتأخر فيها الحضور الجزائري، 

وهناك الرمال املتحركة واالنقالبات 
املتتالية في مالي والنيجر، وأخيرًا 
هناك التطورات الطارئة في تونس، 
وما أدراك ما أهمية تونس كعمق 
سياسي وأمني بالنسبة للجزائر.
طبعًا من املهم أن تساهم الجزائر 

دبلوماسيًا في إطار التزاماتها 
اإلقليمية والقارية بالقدر املمكن 

في حل األزمات وتعديل املواقف، 
ومن الطبيعي أن تهتم ضمن 

سياق العالقات الدولية بمصالح 
الشعوب الصديقة، لكن ال الوقت 
مناسب للدبلوماسية الجزائرية 

لتسجيل مجرد حضور واستطالع، 
خصوصًا عندما يتعلق األمر 

بقضايا بالغة التعقيد، وال الظرف 
مناسب لفك معضالت ال تملك 

الجزائر في الوقت الحالي األدوات 
الضرورية لفكها. فالبالد تمر بأزمة 

كورونا، التي يفترض أن توّجه 
جهود الجهاز الدبلوماسي لتخفيف 

وطأتها على الجزائريني، ذلك أن 
الدبلوماسية التي ال تساهم في فك 

معضالت الداخل وتؤخر الدفاع 
عن مصالح البالد الطارئة، أشبه ما 

تكون بحافلة ال تسير.

■ قضية

درعا البلد، األسبوع املاضي، ينّص على فّك 
الحصار عن نحو 11 ألف عائلة مقابل تسليم 
السالح املتوسط والخفيف وإجراء تسويات 
أمنية ملطلوبني، ونشر نقاط عسكرية داخل 
هذه األحياء لحفظ األمن. ولكن النظام أصّر 

على تهجير عدد من املطلوبني إلى الشمال.
»العربي  لـ من جهتها، أكدت مصادر مطلعة 
 الــفــرقــة الــرابــعــة الــتــي يــقــودهــا 

ّ
الــجــديــد«، أن

ــد، شــقــيــق رئـــيـــس الـــنـــظـــام بــشــار  ــ مـــاهـــر األســ
األســد، »تريد االستيالء على جامع العمري 
ــرارة الـــثـــورة الــســوريــة  الـــذي انــطــلــقــت مــنــه شــ
بــالــقــوة، ورفـــع عــلــم الــنــظــام فــوقــه فــي رســالــة 
ــثـــورة قـــد ُهـــزمـــت«.   الـ

ّ
إعــالمــيــة واضـــحـــة بــــأن

وكـــان الــنــظــام الــســوري قــد هــدد أخــيــرًا بهدم 
هذا الجامع الذي يعد من أعرق املساجد في 

سورية، في حال عدم الرضوخ ملطالبه.
على  الــنــظــام مصر   

ّ
أن على  املعطيات   

ّ
وتـــدل

السيطرة الكاملة على محافظة درعا بالقوة، 
إذ ذكرت صحيفة »الوطن« التابعة له، أمس 
الــثــالثــاء، أن قـــوات الــنــظــام عـــززت حواجزها 
النعيمة  بلدة  في  الـــرادار  وكتيبة  العسكرية 
بـــريـــف درعـــــا الـــشـــرقـــي، بـــعـــشـــرات الــعــنــاصــر 
واملضادات األرضية. وأشارت الصحيفة إلى 
الـــقـــوات أرســلــت تــعــزيــزات عسكرية   هـــذه 

ّ
أن

ثقيلة  وآليات  دبابات  إضافية تحتوي على 
إلـــى الــحــاجــز الــربــاعــي، جــنــوب بــلــدة الشيخ 
ــربـــي، وتـــعـــزيـــزات  ــغـ ســعــد فـــي ريــــف درعـــــا الـ
أخرى إلى معبر نصيب الحدودي مع األردن، 
ــع ســـواتـــر تــرابــيــة فـــي املنطقة  تــزامــنــًا مـــع رفـ

الحّرة داخل الحرم الجمركي.
مــن جهته، أوضـــح عــمــاد املــســاملــة، وهــو أحد 
وجهاء »درعا البلد«، في حديث مع »العربي 
 »الــنــظــام هــدد بعد زيـــارة وزيــر 

ّ
الــجــديــد«، أن

الــدفــاع فــي حكومته علي أيـــوب لــدرعــا، أول 
ــا البلد  مــن أمـــس اإلثــنــني، بــحــرق أحــيــاء درعـ
 »الــنــظــام 

ّ
والـــريـــف الـــغـــربـــي«، مــشــيــرًا إلـــى أن

ــف الـــلـــواء الــثــامــن الــتــابــع لــلــروس على 
ّ
يــصــن

أنه عــدو«. وأضــاف: »كانت األمــور تتجه إلى 
حل لــوال زيــارة أيــوب إلــى املحافظة«. وحول 
الــخــيــارات املــتــاحــة أمـــام أهــالــي أحــيــاء درعــا 
البلد، أشار املساملة إلى أن »أكثر من 50 ألف 
مدني طالبوا بتأمني مكان آمن لهم للرحيل 
عــن مــنــازلــهــم«، مضيفًا أنـــه »فـــي حـــال تعذر 
ذلك، سندافع عن أنفسنا إذا أصّر النظام على 

فرض شروطه«.

إلى  زيارة  خالل  )الصورة(،  البوسعيدي  بدر  العماني  الخارجية  وزير  أعلن 
وجهات  لتقريب  جهدها  قصارى  ستبذل  السلطنة  أن  أمس،  طهران 
وتعزيز  المنطقة  دول  بين  النظر 
البوسعيدي  كــالم  الــحــوار.  عنصر 
اإليــرانــي  نظيره  لقائه  ــالل  خ ــاء  ج
بعد  ــف،  ــريـ ظـ ــواد  ــ جـ مــحــمــد 
فيها  حضرت  بينهما،  محادثات 
العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية 
أنباء  ــاالت  وكـ ــق  وف ــيــة،  والــدول
إيرانية. وكان البوسعيدي قد شارك 
السلطة  تسليم  بمراسم  صباحًا 

للرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

دعم عماني للحوار

مع استئناف المفاوضات 
حول منطقة درعا 

البلد المحاصرة من قبل 
النظام السوري، والذي 

نقض اتفاقًا لفك الحصار، 
فإّن مصير المنطقة 

محصور بين االتفاق أو 
المواجهة

وصلت الناقلة 
»ميرسر ستريت« 

إلى مرفأ الفجيرة 
أمس )كريم 

صهيب/فرانس 
برس(

  شرق
      غرب

خامنئي يصادق على 
رئاسة رئيسي

ــــي األعـــلـــى  ــرانـ ــ ــادق املــــرشــــد اإليـ ــ صــ
ــئـــي، أمــــــس الــــثــــالثــــاء،  ــنـ ــامـ ــلـــي خـ عـ
عــلــى »حــكــم رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة« 
لــــلــــرئــــيــــس اإليـــــــــرانـــــــــي املـــنـــتـــخـــب 
ــقـــل إلـــيـــه  ــنـ ــَيـ ــيــــســــي، لـ إبــــراهــــيــــم رئــ
السلطة التنفيذية من سلفه حسن 
روحــانــي الــذي شغل املنصب منذ 
ــــد خــامــنــئــي، في  وأكـ الـــعـــام 2013. 
إلى  الــيــوم بحاجة  إيـــران  أن  كلمة، 
 »قفزة على جميع املجاالت، وإدارة 
كــــــــفــــــــوءة وجـــــــهـــــــاديـــــــة وحــــكــــيــــمــــة 
وشــــجــــاعــــة«. وســـيـــبـــاشـــر رئــيــســي 
عــمــلــه اعـــتـــبـــارًا مــــن غــــد الــخــمــيــس 
ــة  ــتـــوريـ ــمـــني الـــدسـ ــيـ ــد أدائــــــــه الـ ــعـ بـ
فــــي الــــبــــرملــــان، بـــمـــشـــاركـــة عـــشـــرات 
الـــــــضـــــــيـــــــوف األجــــــــــانــــــــــب وكــــــبــــــار 

املسؤولني اإليرانيني.
)العربي الجديد(

إغالق البنتاغون بعد 
إطالق نار

األميركية  الدفاع  وزارة  مقر  أغلق 
ـــاء،  ــالثـ ــثــ ــــس الــ ــ )الــــبــــنــــتــــاغــــون(، أمـ
بــعــد وقـــوع إطـــالق نـــار فــي محطة 
مـــواصـــالت قــربــه، بــحــســب وســائــل 
إعالم أميركية، فيما تحدث شهود 
ــن شــــخــــص مـــلـــقـــى عــلــى  ــ ــان عــ ــ ــيـ ــ عـ
فــي  الـــبـــنـــتـــاغـــون،  ــلــــن  وأعــ األرض. 
بـــيـــان، أنــــه تـــم إغـــالقـــه بــعــد إطـــالق 
ــارات نـــاريـــة قـــربـــه، مــشــيــرًا إلــى  ــيـ عـ

»تحركات للشرطة«.
)أسوشييتد برس(

 
إدارة بايدن تؤيد إلغاء 

تفويض الحرب في 
العراق

ــبـــة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــلـــنـــت نـــائـ أعـ
األمــيــركــي ويــنــدي شــيــرمــان، أمــس 
جــو  الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  الــــثــــالثــــاء، 
إلغاء قانون تفويض  بايدن تؤيد 
ــعـــام 2002،  لـ الــــعــــراق  الــــحــــرب فــــي 
ــام لجنة  ــ ــادة أمـ ــهـ مــعــتــبــرة، فـــي شـ
الـــعـــالقـــات الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
ــيــــوخ، أنـــــه لــــم يـــعـــد ضــــروريــــًا  الــــشــ
لــحــمــايــة املـــصـــالـــح األمــيــركــيــة في 
ــافــــت أن  املــســتــقــبــل املـــنـــظـــور. وأضــ
»الوزارة أوضحت أننا ليس لدينا 
أنــشــطــة عــســكــريــة جـــاريـــة تعتمد 

عليه فقط«.
)رويترز(
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أسئلة كثيرة ال تزال مطروحة بعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، 
الذي أدى لسقوط 216 قتيًال وآالف الجرحى، من دون محاكمة أي 

مسؤول وفي ظل عرقلة التحقيقات من قبل الطبقة الحاكمة

تبّخرت سريعًا 
وعود السلطات 
اللبنانية بتحقيق 
شفاف بعد أيام 

من انفجار بيروت، 
لتحل الذكرى 

السنوية األولى 
بال أي محاسبة، 

بعد وقائع 
عديدة أظهرت 
سير المنظومة 

الحاكمة في 
ضرب هذا 

التحقيق خوفًا 
من محاسبتها، 

خصوصًا 
أن معظم 

المسؤولين علموا 
بوجود نترات 

األمونيوم قبل 
انفجارها

45
سياسة

ــــذي نــجــا مـــن االنــفــجــار،  ــأ الـ الــعــامــل فـــي املـــرفـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــنــت  املــشــهــد بــقــولــه لــــ
دائــمــًا أقـــول ألمـــي لطمأنتها بــأنــنــي فــي أكثر 
أن أخطر مكان  العالم، ليتبنّي  فــي  آمــن  مــكــاٍن 
فــي الــعــالــم هــو مــرفــأ بـــيـــروت«. دعــيــبــس الــذي 
خـــســـر 10 مــــن أصـــدقـــائـــه فــــي انـــفـــجـــار املـــرفـــأ 
يروي اللحظات األخيرة قبل وقوع االنفجار: 
»فــي حــدود السادسة إال ربعًا سمعت صوتًا 
كــالــطــيــران، ومــفــرقــعــات داخــــل املـــرفـــأ، نــادانــي 
بــأن هناك مفرقعات وذهبت  أحــد األشخاص 
إلحـــضـــاره فــتــفــاجــأت بـــأن رفــاقــي مــوجــودون 
على جنب العنبر رقم 12، واقتربنا لرؤية ما 
دقائق  وسبع  السادسة  الساعة  عند  يــحــدث، 
رّجت األرض من تحت أقدامنا، وشعرت بشيء 
ســيــحــدث، عــنــدهــا اتـــخـــذت الـــقـــرار بــالــخــروج 
الهروب بسرعة«. ويلفت  وطلبت من زمالئي 
دعــيــبــس الــــذي اســتــمــع إلــيــه املــحــقــق الــعــدلــي 
القاضي طارق البيطار كشاهد عيان إلى أنه 
فرق  وتمّكن  األصـــوات،  »انتهاء ضجيج  بعد 
اإلطـــفـــاء مـــن إخـــمـــاد الــنــيــران الــتــي تــصــاعــدت 
لــثــواٍن معدودة  الــهــدوء املكان  من العنبر، عــّم 
االنــفــجــار«. ويــضــيــف: »فجأة  أن يحصل  قبل 
وقـــع االنـــفـــجـــار، طــلــع الــبــحــر عــلــيــنــا وشــعــرت 
وفي  للموت،  واستسلمت  سحبتنا،  املياه  أن 
أنــهــا انتشلتنا من  الــثــانــيــة شــعــرت  الــضــربــة 
ــــى الـــعـــنـــبـــر، فـــهـــدأ الــعــصــف  املــــيــــاه ورمـــتـــنـــا إلـ
وبــدأت تتضح الــصــورة، من دنيا ســوداء إلى 
ضوٍء كمغيب الشمس«. أما املؤرخ خالد حاج، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن املــرفــأ أعطى  فــيــشــرح لـــ
تــاريــخــيــًا لــبــيــروت الــهــويــة كــمــديــنــة وحــّولــهــا 
مـــن قـــريـــة فــيــهــا 3 آالف شــخــص إلــــى مــديــنــة 
تــحــوي الــجــزء األكــبــر مــن عـــدد ســكــان لبنان، 
كــمــا أعــطــاهــا املــركــزيــة والــهــويــة االقــتــصــاديــة 
للعاصمة،  واملحرك  القلب  فكان  االجتماعية، 
مضيفًا »في املقابل عندما نتحدث عن مرتبة 
لبنان كدولة في مؤشرات الفساد، وهي بأعلى 
مستوياتها حكمًا، يكون الفساد موجودًا في 
 االنــفــجــار كــشــف نــســبــة الــفــســاد 

ّ
املـــرفـــأ، ولــعــل

والسياسيني  اإلدارات  جمعت  الــتــي  الــكــبــرى 
واألمــنــيــني وكـــل املــعــنــيــني«. ويــشــيــر حـــاج إلــى 
الشوارع  أن معالم كثيرة اختفت من بيروت، 
واملـــكـــاتـــب واألحــــيــــاء الـــقـــديـــمـــة، وبـــاتـــت كلها 

ــخــزن 2750 طنًا مــن مــادة نــتــرات األمونيوم 
ُ
ت

مــنــذ عــــام 2013 )انـــفـــجـــر مــنــهــا حـــوالـــي 552 
الفدرالي  التحقيقات  ملكتب  تقرير  وفــق  طنًا 
ــار، انــكــشــفــت  ــفـــجـ ــك االنـ األمـــيـــركـــي(. ومـــنـــذ ذلــ
ــًا عــــن مـــرفـــأ ال  ــيــ ــثـــر مــحــلــيــًا ودولــ ــارة أكـ ــتـ الـــسـ
أو   

ً
ســيــادة ال  عليه،  اللبنانية  للدولة  سيطرة 

 أو تـــشـــددًا، وســـط تـــوّجـــه األنـــظـــار إلــى 
ً
رقـــابـــة

بالحركة »دخواًل  األكبر  املتحّكم  الله«  »حزب 
وخروجًا« واملتهم بضلوعه في جلب شحنة 
األمـــونـــيـــوم ربــطــًا بــاســتــخــدامــهــا فـــي الــحــرب 
الـــســـوريـــة، وهــــو مـــا ربـــطـــه الــبــعــض بــهــجــوم 
األمني العام للحزب حسن نصر الله املستمر 
لضمان  جــهــد  أي  وإحـــبـــاط  التحقيقات  عــلــى 
األولى  الذكرى  محاسبة املسؤولني. وتترافق 
لجريمة املرفأ، مع استمرار الدمار على نطاق 
واســع في ظل تلكؤ الــدولــة وشــركــات التأمني 
عن دفع التعويضات ملستحقيها وسط أسوأ 
تــاريــخــه،  فــي  لــبــنــان  يعيشها  معيشية  أزمــــة 
مع انهيار قيمة العملة الوطنية ليصل سعر 
صــــرف الـــــــدوالر إلــــى أكـــثـــر مـــن 23 ألــــف لــيــرة 
ــد انــعــدامــًا لــلــقــدرة الــشــرائــيــة،  لبنانية، مــا ارتـ
وغـــالء معيشيًا، مــع رفـــع ســعــر ربــطــة الخبز، 
 تزايد االحتكار 

ّ
وفوضى في التسعير في ظل

السلطات  اكتفت  بينما  التهريب،  وعمليات 
الــلــبــنــانــيــة بـــفـــرض إجـــــــراءات زادت مـــن حـــّدة 
ها، خصوصًا أنها دارت كلها 

ّ
بــدل حل األزمــة 

خــارج دائــرة وقــف التهريب املــعــروف معابره 
ــة  ــع أزمـ واملـــســـؤولـــون عـــنـــه. ويــــتــــوازى ذلــــك مـ
ــواد األولــيــة الــحــيــاتــيــة األســاســيــة،  انــقــطــاع املــ
ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ ـــلــــع الـ ـــسـ ــيـــد األدويـــــــــــة والـ عــــلــــى صـــعـ
أنظار  أمــام  العتمة،  في  والغرق  واملحروقات، 
فشلت حتى  فــاســدة،  عــاجــزة  طبقة سياسية 
الـــيـــوم مــنــذ اســتــقــالــة حــكــومــة حـــســـان ديـــاب 
بــعــد االنـــفـــجـــار عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
وتكتفي بإطالق الشعارات وتبادل االتهامات 
تاركة للبنانيني مهمة محاولة التعافي على 

صعوبتها.

تجارب مريرة
مــن االنفجار وأهالي  الناجني  تــجــارب  تــروي 
الشهداء كيف ال يزال ذلك اليوم حاضرًا بقوة 
فــــي نـــفـــوســـهـــم. يــخــتــصــر مـــحـــمـــود دعــيــبــس، 

عبارة عن جرح أو ندبة، حتى األماكن التراثية 
ــزءًا كــبــيــرًا مـــن هــنــدســتــهــا املــعــمــاريــة  فــقــدت جــ
أو تحسينها،  إعــادة ترميمها  والتي يصعب 
 األزمة االقتصادية، عدا عن 

ّ
خصوصًا في ظل

واالجتماعية،  النفسية  االنفجار  انعكاسات 
وال سيما التي تعرض لها أهالي املدينة.

تساؤالت حاضرة
ـــكـــشـــف بــعــد 

ُ
ــلـــى االنــــفــــجــــار، لــــم ت بـــعـــد عـــــام عـ

ــول 2750 طــنــًا مـــن نــتــرات  ــ كـــل تــفــاصــيــل وصـ
األمــونــيــوم إلـــى بـــيـــروت. لــكــن تــبــعــًا للتقارير 
ــت الــســفــيــنــة  ــ ــ ــة، فــــقــــد رسـ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ ــة والــ ــيـ ــلـ ــحـ املـ
ــــوس« املــمــلــوكــة مــن قــبــل رجـــل األعــمــال  »روســ
الــــروســــي إيـــغـــور غــريــتــشــوشــكــني فـــي مــيــنــاء 

مــتــنــهــا  ــلــــى  وعــ  ،2013 عــــــام  أواخـــــــــر  ــــروت  ــيـ ــ بـ
الــنــتــرات. وقــــال الــقــبــطــان األوكـــرانـــي بــوريــس 
ــه كـــان  ــ بـــروكـــوشـــيـــف فــــي أول تـــصـــريـــح لــــه إنـ
مــن املــفــتــرض أن تــأخــذ السفينة الــنــتــرات من 
لكنها  موزامبيق،  إلــى  جورجيا  فــي  باتومي 
ُحـــجـــزت فـــي بـــيـــروت بــعــدمــا وجــــد املــفــتــشــون 
ــار وغــيــر  أن الــســفــيــنــة غـــيـــر صـــالـــحـــة لـــإبـــحـ
ــوال مترتبة  ــ مــســتــوفــيــة الـــشـــروط وبــســبــب أمـ
أنــه تبنّي  عليها فــي 5 دعـــاوى قضائية. علمًا 
الحقًا أن السفينة كانت رست في ميناء صيدا 
جنوب لبنان في يونيو/ حزيران 2013. بعد 
التي  الوثائق  تتسّرب  بــدأت  االنفجار،  وقــوع 
تــظــهــر تــوجــيــه أجـــهـــزة أمــنــيــة مـــراســـالت إلــى 
بوجود  علمهم  تــؤكــد  اللبنانيني  املــســؤولــني 

نــتــرات األمــونــيــوم ومـــدى خطورتها فــي حال 
انــفــجــرت، ومـــن ضمنهم رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الحكومة حسان ديــاب  ميشال عــون ورئــيــس 
الــذي ألغى زيـــارة كانت معدة إلــى املــرفــأ قبل 

أيام على وقوع االنفجار.
ــّررت فـــي 10  ــقـ وبــالــنــســبــة إلـــى الــتــحــقــيــقــات، تـ
أغــســطــس 2020 إحـــالـــة مــلــف االنـــفـــجـــار على 
ــم تــعــيــني  املـــجـــلـــس الــــعــــدلــــي، وفـــــي 13 مـــنـــه تــ
القاضي فادي صوان محققًا عدليًا، وأحال إليه 
بجرائم  موقوفًا   25 عــويــدات  غسان  القاضي 
الــقــتــل عـــن قــصــد، ومـــحـــاولـــة الــقــتــل، وحــيــازة 
أن  والتقصير. علمًا  مــواد متفجرة، واإلهمال 
الــفــرضــيــات تــمــحــورت حـــول 3 زوايـــــا، العمل 
األمني أو اإلرهابي، صاروخ معاٍد، أو عملية 

 من 
ّ

تلحيم. لكن مع قرار صوان االدعاء على كل
رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب، 
و3 وزراء سابقني، هم النائب علي حسن خليل، 
الــنــائــب غــــازي زعــيــتــر، ويـــوســـف فــنــيــانــوس، 
بوفاة  والتسّبب  والتقصير،  اإلهــمــال  بتهمة 
ــــرح مـــئـــات األشــــخــــاص، تـــعـــرض لــحــمــالت  وجـ
االستهداف  في خانة  االدعـــاء  كبيرة وضعت 
الدعوى من صوان  نقل  قبل طلب  السياسي، 
إلى قاٍض آخر لالرتياب املشروع، فتم كف يد 
صــوان، ومن ثم وافــق مجلس القضاء األعلى 
فــي 19 فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي عــلــى تعيني 
جديدًا  عدليًا  محققًا  البيطار  طــارق  القاضي 
في جريمة مرفأ بيروت. لم تكن مهمة البيطار 
السياسية بشكل  ــالت 

ّ
الــتــدخ وعــــادت  أســهــل، 

العقاب.  اإلفــالت من  فاضح ومعها محاوالت 
تختصر دياال حيدر، مسؤولة حمالت لبنان 
واليمن في منظمة العفو الدولية، العام الذي 
املسؤولية وعرقلة  التهرب من  »عــام  بأنه  مــّر 
التحقيقات وتأخير سير العدالة واإلفالت من 

العقاب«. 
وتـــــقـــــول حـــــيـــــدر، فـــــي حــــديــــث مـــــع »الــــعــــربــــي 
الجديد«: »عند مراجعة شريط األحداث التي 
تاريخنا  لغاية  االنــفــجــار  وقـــوع  منذ  ُسّجلت 
ــيـــة أثـــبـــتـــت فــيــهــا  ــرى مـــحـــطـــات أســـاسـ ــ هــــــذا، نـ
العدالة  مــســار  عرقلتها  اللبنانية  السلطات 
وعــــدم قــيــامــهــا بـــأي تــســهــيــالت حــتــى يتمكن 
أهــالــي الــضــحــايــا مــن الـــوصـــول إلـــى الحقيقة 
ـــت الــعــراقــيــل أخــــيــــرًا، وفــق 

ّ
ــعــــدالــــة«. وتـــجـــل والــ

حيدر، في عرقلة مسألة طلب رفع الحصانات، 
وعدم منح أذونات املالحقة، وغيرها، حتى إن 
بــيــروت وطرابلس  فــي  املحامني  نقابتي  رفــع 
شمااًل الحصانة عن املحامني، لم يؤدِّ إلى رفع 
وتستغرب  املحامني.  الــنــواب  عن  الحصانات 
حـــيـــدر عـــــدم تـــوقـــيـــف أي شـــخـــص فــــي مــوقــع 
املــســؤولــيــة الــســيــاســيــة فــي املــلــف عــلــى الــرغــم 
مــن أن الــوثــائــق املــســربــة تشير بــمــا ال يحمل 
الشك إلى أن املسؤولني كانوا يعلمون بوجود 
النترات ولم يتحركوا لحماية املدينة وناسها.

فشل سياسي
منذ 4 أغسطس 2020، الذي يصّر اللبنانيون 
على عدم نسيانه وتنظم ألجله اليوم تحركات 

شعبية للمطالبة بالحقيقة والعدالة، سجلت 
محطات سياسية عــّدة، تــدور كلها في خانة 
وتمسكها  نفسها  السياسية  السلطة  تعويم 
ــات ذاتــــهــــا الـــقـــائـــمـــة عــلــى  ــارســ ــمــ بــالــحــكــم واملــ
العام والــصــراع على  املــال  املحاصصة ونهب 
الحكومة  السلطة، وآخرها تجلى في ترحيل 
الــجــديــدة إلـــى مــا بــعــد 4 أغــســطــس. وقـــد كلف 
ــــاص لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مــنــذ  ــخـ ــ ــة أشـ ــالثــ ثــ
استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس، 
التقليدية على  وذلــك نتيجة صــراع األحـــزاب 
ــة الــســيــاديــة طائفيًا  ــوزاريــ تـــوزيـــع املــقــاعــد الــ
الحاكمة بإعطاء  املنظومة  ومذهبيًا. واكتفت 
وعٍد بإجراء تحقيقات خالل 5 أيام بعد وقوع 
االنــــفــــجــــار، لــكــنــهــا ســــرعــــان مــــا عـــرقـــلـــت ســيــر 
التي  السياسية  املحطات  أبــرز  الــعــدالــة. ومــن 
ســجــلــت، زيــــارة الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 
ماكرون إلى بيروت في 6 أغسطس 2020 وكان 
ــزور الــبــالد بــعــد االنــفــجــار  ــة يـ أول رئــيــس دولـ
الــبــدء  كــلــفــوا  وقـــد رافــقــه 7 محققني فرنسيني 
بالتحقيق. أما الفضيحة الكبرى للسياسيني 
واألجهزة األمنية فتجلت في 8 أغسطس، يوم 
حاشدة  تظاهرات  اللبنانية  الساحة  شهدت 
تــحــت عـــنـــوان »تــعــلــيــق املـــشـــانـــق« لــلــمــطــالــبــة 
بمحاسبة املسؤولني وتحقيق العدالة تطورت 
إلى اعتداءات عنيفة على املتظاهرين فخسر 
بعضهم أعينهم، كما امتدت إلى الصحافيني 
الــذيــن تــعــرضــوا بــدورهــم إلصـــابـــاٍت متفرقة. 
ــي لــدعــم  ــ ــم مــؤتــمــر دولـ ـ

ّ
ــظ ـ

ُ
ــوم 9 أغـــســـطـــس، ن يــ

لبنان تعهد املشاركون فيه بتقديم مساعدات 
بينها  يــــورو،  مــلــيــون   252.7 إجــمــالــيــة  بقيمة 
30 مليون يورو من جانب فرنسا بحسب ما 
أعــلــن اإللــيــزيــه، فــي حــني قــدمــت حكومة ديــاب 
 اســتــقــالــتــهــا بــعــدمــا كــــان عــــدد من 

ً
مــجــتــمــعــة

فــرديــة، وهي  باستقاالت  أيضًا  تقدم  الــــوزراء 
عــن تصريف  معتكفة حتى  التاريخ  ذاك  منذ 
ــال. كــــذلــــك، وافــــــق مــجــلــس الــــنــــواب فــي  ــ ــمـ ــ األعـ
13 أغــســطــس عــلــى اســتــقــاالت الـــنـــواب سامي 
الجمّيل، إلياس حنكش، نديم الجّميل، مروان 
حــمــادة، هــنــري الحلو، ميشال مــعــوض، بوال 
يعقوبيان، ونعمة افــرام. في 31 أغسطس زار 
ماكرون لبنان للمرة الثانية، وتزامنت زيارته 
ــــدى أملــانــيــا  مــــع تــكــلــيــف الــســفــيــر الــلــبــنــانــي لـ
الــحــكــومــة، وذلـــك في  أديـــب تشكيل  مصطفى 
إطار املبادرة الفرنسية التي طرحها ماكرون 
عــلــى الـــقـــادة الــســيــاســيــني وتــتــجــلــى بحكومة 
يحملون  اخــتــصــاصــيــني  مــن  مــؤلــفــة  مستقلة 
بــرنــامــجــًا إنــقــاذيــًا اصــالحــيــًا، قــبــل أن يعتذر 
أديب في 26 سبتمبر/ أيلول عن عدم تشكيل 
 

ّ
الــحــكــومــة بــســبــب تــســيــيــس املـــلـــف وفــــي ظــل
تمسك »حزب الله« وحركة »أمل« بوزارة املال 
للطائفة الشيعية لتبدأ بعدها مرحلة تأنيب 
فرنسا واألوروبيني والخارج للسياسيني في 

لبنان. 
الحــقــًا، حـــاول رئــيــس »تــيــار املستقبل« سعد 
الحريري طرح نفسه مرشحًا طبيعيًا لرئاسة 
ــة 

ّ
الــحــكــومــة وإنـــقـــاذيـــًا لــفــتــرة ال تــتــعــدى الــســت

أشــهــر، فكلف فــي 22 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
2020 عــلــى الـــرغـــم مـــن إســـقـــاط انــتــفــاضــة 17 
جــوالت  ليبدأ  سابقًا،  حكومته   2019 أكتوبر 
التشكيل التي تطورت إلى معارك على جبهته 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون، انــتــهــت  ورئـ
باعتذار الحريري عن املهمة بعد نحو تسعة 
أشهر وتحديدًا في 15 يوليو املاضي، ليكلف 
الرغم  على  بالتشكيل  ميقاتي  نجيب  بعدها 
السياسية وعليه  املنظومة  مــن  جــزء  أنــه  مــن 
الــفــســاد وادعــــاء قضائي  الكثير مــن شــبــهــات 

باإلثراء غير املشروع.

يوم انفجر لبنان

محطات ضرب التحقيق في جريـمة مرفأ بيروت

االنفجار  جرحى  أحــد  أيـــوب،  يقول 
كلها  حياته  إن  الجديد«،  لـ»العربي 
أفقده  ــذي  ال االنفجار  بعد  تبدلت 
الثانية  الــقــدم  مــن  وجــعــل  قــدمــه 
الذي  أيوب،  ويضيف  مشلولة.  نصف 
كان يعمل سائق سيارة أجرة، وسائقًا 
سنة:   21 لــمــدة  عائلة  عند  خــاصــًا 
عني  استغنى  بعدما  عملي  »خسرت 
الصحي،  لوضعي  نظرًا  العمل  رب 
الدولة لم تنظر إلى حالي ولم تؤمن 
أو دعم حتى طبي  أي مساعدة  لي 
ما  نادرًا  التي  األدويــة  صعيد  على  أو 
دمر  ــذي  ال منزلي  عن  عــدا  أجــدهــا، 

قسم كبير منه«.

حياة تبدلت
الملف

رصد 

بيروت ـ ريتا الجّمال

الــســادســة والــدقــيــقــة الــســابــعــة من 
مــســاء يـــوم الــثــالثــاء 4 أغــســطــس/
آب 2020، توقيت غّير وجه بيروت 
يــوم وقــع انفجار هائل فــي مرفأ  وكــل لبنان، 
بيروت حاصدًا حياة 216 شخصًا ومتسببًا 
بسقوط نحو سبعة آالف جريح وتشريد ما 
يــزيــد عــن 300 ألـــف شــخــص عـــدا عــن تحويل 
إلـــى مــديــنــة مــنــكــوبــة، لم  اللبنانية  الــعــاصــمــة 
تــخــرج حــتــى الـــيـــوم مـــن نــكــبــتــهــا. عــــام مضى 
اللبنانيون ينتظرون  يزال  االنفجار وال  على 
ــلــــى تــــســــاؤالتــــهــــم: كــــيــــف ســمــحــت  أجـــــوبـــــة عــ
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة بــبــقــاء نــحــو 2750 طنًا 
مــن مـــادة نــتــرات األمــونــيــوم فــي مــرفــأ مــدنــي، 
السياسيون واألمنيون  املسؤولون  فيما كان 
يــعــرفــون بــوجــودهــا؟ كــيــف وصــلــت السفينة 
الــذي كان مهتمًا بحمولتها؟  إلى لبنان ومن 

تتلكأ الدولة وشركات 
التأمين عن دفع 

التعويضات لمستحقيها

كلف 3 أشخاص لتشكيل 
الحكومة منذ استقالة 

دياب بعد االنفجار

شعب ينتظر الحقيقة 
ومسؤولون يتهربون

السلطة علمت بمخاطر نترات 
األمونيوم ولم تتحرك

 
ً
كــيــف حــصــل االنــفــجــار، وهـــل هــو نــاجــم فعال
عــن حريق فــي العنبر 12 فــي املــرفــأ امتد إلى 
نترات األمونيوم عن طريق اإلهمال والخطأ؟ 
ــــى مــحــاســبــة  ــًا إلــ هــــل ســـيـــصـــل الـــقـــضـــاء يــــومــ
املسؤولني، خصوصًا في ظل عراقيل سياسية 
كبيرة تعيق التحقيق وتمنع رفع الحصانات 

عن املسؤولني؟
اليوم ينتظر املصابون وأهالي القتلى أجوبة 
يــطــرحــهــا شــعــب كــامــل عــمــن قــتــل بــلــدًا خــالل 
دقــائــق، بــعــد عـــام مــن الــتــهــرب مــن املسؤولية 
وعــرقــلــة الــتــحــقــيــقــات وتــأخــيــر ســيــر الــعــدالــة، 
وهو إن دل على شيء فعلى خوف املسؤولني 
أن  مــن  الــحــكــم  أركــــان  فــي مختلف  اللبنانيني 
تطاولهم املحاسبة، على األقل بتهمة اإلهمال.
وبات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت يختزل 
فساد دولٍة فّجرت شعبها وعاصمتها بينما 
الرسمية بوجود  أجهزتها  بكافة  تعلم  كانت 
ــة« حــيــث كــانــت  ــ »قــنــبــلــة نـــتـــرات أمــونــيــوم ذريـ

ومؤسسة  شعبًا  لبنان  لمساعدة  عدة  دولية  دعم  مؤتمرات  ُعقدت 
اللبنانية.  الدولة  عن  النقدي  المالي«  الدعم  »حظر  مع  عسكرية، 
الرئيس  األربعاء مؤتمر دعم دولي جديد من تنظيم  اليوم  وسيعقد 
ــرون  ــاك ــل م ــوي ــان ــم ــســي إي ــفــرن ال
)الـــصـــورة( بــالــتــعــاون مــع األمــم 
ــة لــحــاجــات  ــجــاب ــحــدة اســت ــمــت ال
االتحاد  أعلن  حين  في  اللبنانيين، 
تموز  يوليو/   30 فــي  ــي  ــ األوروب
للعقوبات  القانوني  ــار  اإلط ــرار  إق
ــي ســتــفــرض عــلــى أشــخــاص  ــت ال
تقويض  عن  مسؤولة  وكيانات 

الديمقراطية أو حكم القانون.

لإلدالء  استعداده  )الــصــورة(،  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  أبــدى 
بإفادته في انفجار مرفأ بيروت في حال قرََّر المحقق العدلي طارق 
مقابل  لكن  إليه.  االستماع  البيطار 
اإلذن  إعطاء  بعد  يتم  لم  ــك،  ذل
الذي  للدفاع  األعلى  المجلس  من 
لمالحقة  للبيطار  عـــون  ــرأســه  ي
اللواء  الدولة  ألمن  العام  المدير 
على  يُحَسب  الذي  صليبا،  طوني 
بعد  ــك  وذل الجمهورية،  رئيس 
بين  خصوصًا  للصالحيات،  تقاذف 
والحكومة،  الجمهورية  رئاستي 

وسط مناورة لحجب اإلذن.

دعم وعقوبات

تصريحات وممارسات متضاربة

من تحرك ألهالي الضحايا للمطالبة بمحاسبة المسؤولين )حسين بيضون(

مشهد الدمار في المرفأ ال يزال شاهدًا على االنفجار )حسين بيضون(

حقوقهم  تنتهك  بــظــروف  للتوقيف  تعرضوا 
تقرير  وفــق  الــواجــبــة،  القانونية  بـــاإلجـــراءات 
ــــش«. وفــــي 10  ملــنــظــمــة »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــ
صـــوان  اتـــهـــم   ،2020 األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب 
هــم علي حسن خليل،  وزراء سابقني  وثــالثــة 
غازي زعيتر )ينتميان إلى حركة أمل برئاسة 
ــري(، ويـــوســـف فــنــيــانــوس )مــســتــشــار  ــ نــبــيــه بـ
رئــيــس تــيــار املــــردة سليمان فــرنــجــيــة( بجرم 
وإيـــذاء  بــوفــاة  والتسبب  والتقصير  اإلهــمــال 
ــــوان لــحــمــالت  مـــئـــات األشــــخــــاص. تـــعـــرض صـ
ســيــاســيــة، قــبــل نــقــل املــلــف مــنــه بــعــد طــلــب من 
العدلي  املحقق  ليعنّي  وزعــيــتــر،  خليل  حسن 
القاضي طارق البيطار خلفًا له في 19 فبراير/
شــبــاط املــاضــي. قـــرر الــبــيــطــار فــي 15 إبــريــل/

موقوفني  تخلية سبيل ستة  املــاضــي  نيسان 
القضية، ليبقى 19 موقوفًا. وفي يوليو/ في 

تموز املاضي، أطلق البيطار مسار املالحقات، 
وأضاف إلى املطلوبني النائب نهاد املشنوق، 
ــر داخــلــيــة ســابــقــًا، واملــديــر الــعــام  بــوصــفــه وزيـ
ــادة  ــام الـــلـــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم وقــ لـــأمـــن الـــعـ
أمنيني وعسكريني. والقت هذه االستدعاءات، 
وإعطاء  للنواب  حصانات  رفــع  تتطلب  التي 

انفجار  ضحايا  وأهــالــي  اللبنانيون  يتمّسك 
ــيـــروت، مـــع مــضــي عـــام عــلــى املـــجـــزرة،  مــرفــأ بـ
 

ّ
بالحقيقة أكــثــر مــن أي وقـــٍت مــضــى، فــي ظــل
ــة املـــنـــظـــومـــة الـــحـــاكـــمـــة الـــتـــي وعــــدت  ــلـ مـــواصـ
بتحقيق شفاف وإعالن نتائجه خالل خمسة 
أيام، معركتها لضرب التحقيقات وحرفها عن 
مسارها، عبر مناورات احتيالية واجتهادات 
املسؤولني  كبار  تحمي  استنسابية  قانونية 
مـــن الــعــقــاب عـــن قــتــل 216 شــخــصــًا وإصـــابـــة 
نحو 7 آالف آخرين. ولم تعد عرقلة املسؤولني 
اللبنانيني ملسار التحقيق خفية، وهو ما دفع 
للمطالبة  ووتــــش«  رايــتــس  »هــيــومــن  منظمة 
بفرض عقوبات على املسؤولني وإجراء األمم 
وذلك  االنفجار،  في   

ً
مستقال تحقيقًا  املتحدة 

مع  ضغوطهم،  الضحايا  أهــالــي  يكثف  فيما 
إمــهــالــهــم وقــتــًا مــحــددًا لــرفــع الــحــصــانــات عن 
املطلوبني  واألمــنــيــني  السياسيني  املــســؤولــني 
للقضاء، فيما تنطلق اليوم األربعاء تحركات 
املناطق  الذكرى، من مختلف  حاشدة إلحياء 
ــبــــر تــحــقــيــق  بـــاتـــجـــاه بــــيــــروت، عـــنـــوانـــهـــا األكــ
العدالة ومحاسبة املسؤولني عن االنفجار، في 

ظل إجراءات أمنية مشددة عنوانها.
واتــهــمــت مــنــظــمــة »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش« 
باإلهمال  اللبنانية  السلطات  الثالثاء،  أمــس 
ــقــت 

ّ
»جــنــائــيــًا« وانــتــهــاك الــحــق بــالــحــيــاة. ووث

املــنــظــمــة فـــي تــقــريــر مــفــصــل مـــن 126 صفحة 
ارتكبها موظفون  الــتــي  األخــطــاء واإلغــفــاالت 
طريقة  فــي  وأمنيون  ومــســؤولــون سياسيون 
إدارتهم شحنة نترات األمونيوم منذ وصولها 
إلـــى املــرفــأ عــلــى مــن سفينة »روســـــوس« في 
2013 وحتى وقوع االنفجار. وأوردت »رايتس 
ووتـــش« أن »األدلــــة تشير إلــى أن الــعــديــد من 
تقدير،  أقل  على  كانوا،  اللبنانيني  املسؤولني 
اللبناني  الــقــانــون  بــمــوجــب  جنائيًا  مهملني 
في تعاملهم مع الشحنة، ما أوجد خطرًا غير 
ظهر الوثائق 

ُ
معقول على الحياة«. وأضافت »ت

الــرســمــيــة أن بــعــض املـــســـؤولـــني الــحــكــومــيــني 
التي  الــوفــاة  مخاطر  ضمنيًا  وقبلوا  عوا 

ّ
توق

املرفأ«،  في  األمونيوم  نترات  وجــود  يشكلها 

أمام املحكمة العدلية العليا في لندن، بهدف 
تحصيل حقوق املّدعني من التعويضات.

»املفكرة القانونية«  يتحدث املدير التنفيذي لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــحــامــي نـــزار صــاغــيــة، لـــ
دون  تحول  أساسية  كبيرة  عوائق  ثالثة  عن 
الوصول إلى الحقيقة والعدالة، الجانب األول 
ل في عدم جهوزية التركيبة القضائية أو 

ّ
يتمث

النظام القضائي في لبنان، فكان الخيار بني 
العسكرية  املحكمة  استثنائيتني،  محكمتني 
واملـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي، وهـــــذه مــشــكــلــة بــاعــتــبــار 
أن املـــفـــعـــول الــكــبــيــر يـــكـــون لــشــخــص املــحــقــق 
ــده بــصــعــوبــة فائقة  ــذي يــعــمــل وحــ الــعــدلــي الــ
إلى  مشيرًا  لالستئناف،  قابلة  غير  وقــراراتــه 
أن الحقيقة بهذه الحالة تتوقف عند شخٍص 
ــاب أمـــــام طــــرح عــالمــات  ــبـ ــا يــفــتــح الـ واحـــــــٍد، مـ
استفهام عدة، فهل هو قادر على الوصول إلى 
الحقيقة ومــواجــهــة كــل الــصــعــوبــات؟ هــل هو 
إلى  للوصول  الغايات  كل  عن  ومستقل  نزيه 
صاغية،  بحسب  الــثــانــي،  الــجــانــب  النتيجة؟ 
يــكــمــن فـــي نــظــام اإلفـــــالت مـــن الــعــقــاب الــقــوي 
جـــدًا فــي لــبــنــان ويعتمد عــلــى وســائــل كثيرة 
وأشــكــال مختلفة تــصــّب فــي دائــــرة الــحــواجــز 
التي توضع أمام العدالة، وأبرزها الحصانات 
سواء الواقعية أو الدستورية، فاألولى تتجلى 
 في تحويل مشتبه به إلى بطٍل، وتحويل 

ً
مثال

مدينة تفجرت في 4 أغسطس إلى مدينة تعلق 
يجعله  مــا  التمجيد  وشـــعـــارات  فيها صـــوره 
بطال تصعب محاسبته. ويقصد بذلك، اللواء 
أمــل« و»حزب  إبراهيم املحسوب على »حركة 
الله«. أما الحصانة الدستورية، وفق صاغية، 
»هـــي مــا نــــراه الــيــوم مــن مــســرحــيــات تدخلنا 
فـــي دهــالــيــز عــريــضــة مــبــنــيــة بــالــجــزء األكــبــر 
يعتبرها  بينما  قانونية،  هرطقة  على  منها 
املـــســـؤولـــون مـــن عـــــّدة الــشــغــل لـــلـــوصـــول إلــى 
يقول  الثالث،  الجانب  املحاسبة«. وعلى  عدم 
صـــاغـــيـــة، »الـــنـــقـــص فــــي املــــعــــدات والـــوســـائـــل 
التقنية التي يمكن للقاضي أن يلجأ اليها في 

التحقيق بقضايا بهذا الحجم.
ريتا...

إذن بــمــالحــقــة األمــنــيــني والــعــســكــريــني، حملة 
هجوم جديدة على املحقق العدلي.

بـــــدأت الـــتـــدخـــالت الــســيــاســيــة بــشــكــل فــاضــح 
ومــعــهــا مــعــارك اإلفــــالت مــن الــعــقــاب، وتجلت 
بثالث مناورات سياسية، األولى بطلبات غير 
قانونية للهيئة املشتركة ملجلس النواب التي 
طــلــبــت املــحــقــق الــعــدلــي تــزويــدهــا مــســتــنــدات 
وخالصة عن األدلــة تتعلق بالنواب املطلوب 
رفــــع الــحــصــانــة عــنــهــم، بــشــكــل يــتــعــارض مع 
سرية التحقيق. والثانية بتوقيع نواب طلب 
اتــهــام ملالحقة ديــاب والــــوزراء السابقني أمــام 
ــــوزراء  املــجــلــس األعــلــى ملــحــاكــمــة الـــرؤســـاء والـ
والــثــالــثــة في  التسعينيات،  مــنــذ  املــفــعــل  غــيــر 
اقـــتـــراح كــتــلــة »املــســتــقــبــل« الــنــيــابــيــة بــرئــاســة 
القانونية  املـــواد  كــل  بتعليق  الــحــريــري  سعد 
لــرئــيــس الجمهورية  الــحــصــانــات  الــتــي تــوفــر 
ورؤســاء الحكومات والنواب واملحامني وهو 
 
ً
ــا يـــعـــّد شـــبـــه مــســتــحــيــل ويــتــطــلــب تــعــديــال مــ

 حتى ينفذ.
ً
دستوريًا ووقتًا طويال

وتــقــدمــت نــقــابــة املــحــامــني فـــي بـــيـــروت وعـــدد 
دعون«(، 

ّ
من ضحايا تفجير مرفأ بيروت )»امل

الحالي بدعوى مدنية بوجه  2 أغسطس  في 
للنترات،  الشاحنة  الشركة  »ســافــارو«،  شركة 

موضحة أنه »بموجب القانون املحلي، يمكن 
أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصدًا و/

أو القتل بغير قصد«. وتابع التقرير »بموجب 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإن تقاعس 
الدولة عن التحرك ملنع املخاطر املتوقعة على 
الــحــيــاة ينتهك الــحــق فــي الــحــيــاة«. واتــهــمــت 
املــنــظــمــة وزارتـــــــي املـــالـــيـــة واألشــــغــــال الــعــامــة 
ــراء  ــ »الـــفـــشـــل فــــي الـــتـــواصـــل أو إجـ ـــ ــقـــل بـ ــنـ والـ
التحقيق املالئم« في الشحنة ومخاطرها، كما 
لم تتخذ »أي من األجهزة األمنية العاملة في 
املــواد  املرفأ خطوات مناسبة لضمان سالمة 
أو وضــع خطة طــوارئ أو إجـــراءات احترازية 

في حال اندالع حريق«.
وبحسب تقرير املنظمة، علم رئيس الحكومة 
آنــــــذاك حـــســـان ديـــــاب لــلــمــرة األولــــــى بــوجــود 
وقـــال  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2020،  فـــي  الــشــحــنــة 
»هيومن رايتس ووتش« إنه طلب من جهاز  لـ
أمن الدولة تحضير تقرير خالل أيام. وأضاف 
»نسيت أمره الحقًا ولم يتابع أحد املوضوع. 

هناك كوارث تقع كل يوم«.
رئــيــس  ــى 

ّ
تــلــق يــولــيــو/تــمــوز 2020،   20 وفــــي 

الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون وديــــــــاب تــقــريــرًا 
مختصرًا »غــيــر كــامــل« مــن جــهــاز أمــن الــدولــة 
ــوم فــــي حـــال  ــيــ ــونــ ــرات األمــ ــتــ حـــــول مـــخـــاطـــر نــ
ــهــــت »رايـــتـــس  اشــتــعــالــهــا أو ســرقــتــهــا. ووّجــ
ووتــش« أصابع االتهام في تقريرها لكل من 
ــاب ومـــديـــر عـــام جــهــاز أمـــن الــدولــة  ــ عـــون وديـ
طــونــي صليبا وقــائــد الــجــيــش الــســابــق جــان 
ــر املــالــيــة الــســابــق عــلــي حسن  ــ قــهــوجــي ووزيـ
خليل ووزيري األشغال العامة السابقني غازي 
زعيتر ويوسف فنيانوس. واعتبرت أن هؤالء، 
وغيرهم، »فشلوا في اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
الدولي إلى  الــنــاس«. ودعــت املجتمع  لحماية 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى املــســؤولــني »املــتــورطــني 
املتعلقة  املستمرة  الحقوقية  االنتهاكات  فــي 
لــة«.  املــســاء تقويض  إلــى  والسعي  باالنفجار 
وأوصت مجددًا مجلس األمم املتحدة لحقوق 
اإلنسان بإجراء تحقيق مستقل في االنفجار، 
 قد يتمكن من 

ً
مشيرة إلى أن تحقيقًا مستقال

تحديد الشرارة التي أودت لوقوع االنفجار.
مــن جــهــتــهــا، اتــهــمــت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة، 
ــنـــني، الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة  أول مـــن أمــــس اإلثـ
في  التحقيق  مجرى  »بوقاحة«  تعرقل  بأنها 
الحقيقة  إلـــى  بــيــروت للتوصل  انــفــجــار مــرفــأ 
وتحقيق العدالة للضحايا. وقالت املنظمة إن 
اللبنانية أمضت السنة املنصرمة  »السلطات 
وهــــي تــعــرقــل بـــوقـــاحـــة بــحــث الــضــحــايــا عن 
الحقيقة والعدالة في أعقاب االنفجار الكارثي 
ــروت«. وأضــــافــــت أن  ــيــ ــع فـــي مـــرفـــأ بــ الـــــذي وقــ
»الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بال 
املسؤولني  لحماية  الــعــام  طـــوال  ملل  وال  كلل 
مـــن الـــخـــضـــوع لــلــتــحــقــيــق عــرقــلــت عــلــى نحو 
معلوف،  لــني  وقــالــت  التحقيق«.  سير  متكرر 
نائبة مديرة املكتب اإلقليمي للشرق األوسط 
تقاعست  »لــقــد  املنظمة:  فــي  إفريقيا  وشــمــال 
الــحــكــومــة اللبنانية عــلــى نــحــو مــأســاوي عن 
حماية أرواح شعبها، تمامًا مثلما قّصرت ملدة 
طويلة للغاية في حماية الحقوق االجتماعية 
- االقــتــصــاديــة األســـاســـيـــة«. وأضـــافـــت »نــظــرًا 
لحجم هذه املأساة، فمن املذهل أن نرى املدى 
تذهب  أن  اللبنانية  الــســلــطــات  تستعد  الـــذي 

إليه لحماية نفسها من التحقيق«.
االنفجار  وقـــوع  منذ  التحقيق  مــســار  وشــهــد 
محاوالت واضحة ملنع الوصول إلى محاكمة 
اللبنانية،  الــحــكــومــة  بــعــد إحــالــة  املــســؤولــني. 
أغــســطــس 2020 وقــبــيــل اســتــقــالــتــهــا،  فـــي 10 
مــلــف االنـــفـــجـــار إلــــى املــجــلــس الـــعـــدلـــي، جــرى 
عدليًا،  محققًا  ــوان  ــادي صـ فـ الــقــاضــي  تعيني 
ولـــم تــصــدر وقــتــهــا أي لـــوائـــح اتــهــامــيــة، لكن 
إلـــــى 37 شـــخـــصـــًا، 25 مــنــهــم  الـــتـــهـــم  ــهــــت  ُوجــ

أوصت »رايتس ووتش« 
بإجراء تحقيق مستقل 

في االنفجار

Wednesday 4 August 2021 Wednesday 4 August 2021
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سياسة

  شرق
      غرب

الجزائر: إقالة مدير جهاز 
الدرك

ــــس الــــــجــــــزائــــــري عــبــد  ــيـ ــ ــرئـ ــ أقــــــــــال الـ
املـــجـــيـــد تــــبــــون )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
الثالثاء، قائد جهاز الــدرك الوطني 
)تــابــع لــلــجــيــش( الـــلـــواء نـــور الــديــن 
قــواســمــيــة، بــعــد أقـــل مــن ســنــة على 
تعيينه في املنصب، من دون معرفة 
أسباب وخلفيات هذه اإلقالة. وعنّي 
تــبــون الــعــمــيــد يــحــيــى عــلــي ولــحــاج 
أركــان  قــائــد  وقـــال  لقواسمية.  خلفًا 
الجيش، الفريق السعيد شنقريحة، 
القائد  خــالل إشــرافــه على تنصيب 
ــــدرك، إن الـــحـــديـــث عــن  ــلـ ــ الـــجـــديـــد لـ
تحاك  التي  والدسائس  »املــؤامــرات 
ضــد الــجــزائــر، والــتــي لطاملا حذرنا 

منها، ليس من نسج الخيال«.
)العربي الجديد(

وفاة مسؤول عراقي 
بعد اعتقاله

قال مسؤول عراقي رفيع في وزارة 
الثالثاء،  أمس  بغداد،  في  الداخلية 
دائرة  مدير  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
اآلثــــار فــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، حــازم 
الــصــمــيــدعــي، تــوفــي داخـــل محبسه 
بــعــد ســـاعـــات مـــن تــوقــيــفــه أول من 
أمس اإلثنني، بتهم تتعلق بقضايا 
فـــســـاد. ولــفــت املـــســـؤول إلـــى وجـــود 
ــه تـــحـــت الــتــعــذيــب  ــاتـ ــوفـ شـــبـــهـــات بـ
منه، مشيرًا  اعترافات  انتزاع  خالل 
الــتــحــقــيــقــات جـــاريـــة ملعرفة  إلـــى أن 

تفاصيل ما حصل.
)العربي الجديد(

اليمن: تقدم عسكري 
للحوثيين

ــثـــالثـــاء  ــــس الـ ــقـــق الـــحـــوثـــيـــون أمــ حـ
تقدمًا عسكريًا على حساب القوات 
ــــي حـــــــدود مــحــافــظــتــي  الـــيـــمـــنـــيـــة، فـ
ــــط( وشـــبـــوة جــنــوب  الــبــيــضــاء )وسـ
شـــرق الــيــمــن، وســيــطــروا عــلــى عــدد 
وذكــرت  اإلستراتيجية.  املــواقــع  مــن 
مصادر عسكرية وقبلية في شبوة 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ والـــبـــيـــضـــاء لـ
مـــديـــريـــة  ــمــــوا  هــــاجــ الـــحـــوثـــيـــني  أن 
من  وتمكنوا  لشبوة  التابعة  العني 
إكـــمـــال الــســيــطــرة عــلــى جــبــل الــقــرد 
كانوا  أن  بعد  عنيفة،  مــعــارك  عقب 
القنذع  ســيــطــروا على عقبة وجــبــل 
الواقع في حــدود محافظتي شبوة 

والبيضاء.
)العربي الجديد(

الخرطوم تبلغ مرحلة 
الفيضان

قــالــت وزارة الــــري واملــــــوارد املــائــيــة 
ــاء، إن  ــ ــالثـ ــ ــثـ ــ ــة، أمــــــس الـ ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ الـ
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، وصـــلـــت إلــى 
مــنــســوب الــفــيــضــان، بــعــد أن سجل 
نهر النيل األزرق ارتفاعًا بلغ 16.48 
مترًا. وذكــرت الــوزارة في بيان لها، 
 النيل سيسجل ارتفاعًا بمتوسط 

ّ
أن

ــــى 25 ســنــتــمــتــرًا فــي  ــا بــــني 15 إلـ مــ
جميع املناطق الواقعة على ضفافه، 
وطـــالـــبـــت املـــواطـــنـــني الــقــاطــنــني في 
تلك املناطق أخذ كافة االحتياطات 

الالزمة.
)العربي الجديد(

روسيا تطرد دبلوماسيًا 
إستونيًا

استدعت وزارة الخارجية الروسية، 
أمـــس الــثــالثــاء، الــســفــيــر اإلســتــونــي 
ــارغـــــوس اليــــــدري،  ــ ــي مـــوســـكـــو، مـ فــ
إلبالغه بأن على موظف في البعثة 
الــدبــلــومــاســيــة اإلســتــونــيــة مــغــادرة 
روسيا في ظرف أسبوع. وقال نائب 
اإلعـــالمـــي للخارجية  املــكــتــب  مــديــر 
في  بيكانتوف،  ألكسندر  الروسية، 
بيان: »تم تسليم اليدري مذكرة ورد 
ــه بــنــاء عــلــى مــبــدأ املعاملة  فــيــهــا أنـ
باملثل، يتم إعالن موظف في البعثة 
بموسكو  اإلستونية  الدبلوماسية 
شخصًا غــيــر مــرغــوب فــيــه، وتمنح 
للمغادرة«. وكانت  له مهلة أسبوع 
إســتــونــيــا أعــلــنــت فـــي 15 يــولــيــو/

تموز املاضي، عن طرد دبلوماسي 
روسي.

)العربي الجديد(

تعقد الحركة اجتماعًا 
حاسمًا لمجلس الشورى 

اليوم

اعتبرت »طالبان« 
أن كابول وواشنطن 

ال تريدان الصلح

بحثت »النهضة« اقتراح 
تشكيل حكومة ال تكون 

طرفًا فيها

روسيا: »طالبان« 
ال تشكل تهديدًا ألمن 

دول آسيا الوسطى

انقسامات حركة 
النهضة التونسية

تونس ـ وليد التليلي

لم تستفق أغلب األحزاب التونسية 
ــا أقــــــــدم عــلــيــه  ــ ــة مـ ــدمــ ــــن صــ بـــعـــد مـ
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 
يوم 25 يوليو/تموز املاضي من قــرارات ضد 
املـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة، قــلــبــت كـــل املــعــادلــة 
 تباينت التفسيرات 

ْ
السياسية في البالد، وإن

تــــأثــــيــــرات  كــــانــــت  وإذا  جــــــــرى.  مـــــا  ألســـــبـــــاب 
األحــــزاب، تختلف  ــــدادات 25 يوليو على  وارتـ
بحسب أحجامها ومدى مشاركتها في الحكم 
الوضع يبدو مختلفًا  لكن  طــوال عقد مضى، 

وأكثر تأزمًا داخل حركة النهضة.
ــــرز  وتـــشـــهـــد الـــحـــركـــة، الــــقــــوة الــســيــاســيــة األبـ
فـــي تـــونـــس، مـــوجـــات مــتــالحــقــة مـــن الــغــضــب 
الكبيرة،  الداخلي، من قبل كثير من قياداتها 
وخصوصًا من مجلس شبابها الذي يحّملها 
مسؤولية عدم اإلنصات إلى الناس، وارتكاب 
األخطاء املتتالية التي أوصلتها إلى الوضع 
الراهن، خصوصًا بعدما أضاعت العديد من 
الفرص التي كان يمكن أن توظفها لصالحها 
تحت وطأة معارك الهيمنة واإلقصاء داخلها. 
وفيما تعقد الحركة اجتماعًا ملجلس الشورى، 
اليوم األربــعــاء، بعد أن تم تأجيله بطلب من 
زعيم الحركة راشد الغنوشي نهاية األسبوع 
املاضي، ينتظر أن يكون حاسمًا في مستقبل 
الــــحــــركــــة، إذ ســـيـــحـــدد اســتــراتــيــجــيــتــهــا فــي 
التعامل مع األحداث، وما إذا كانت ستنصت 
ــري تـــغـــيـــيـــرات داخـــلـــيـــة  ــ ــجـ ــ ـ

ُ
لــــالعــــتــــراضــــات وت
لترتيب صفوفها.

»العربي الجديد«  وقالت قيادات من الحركة لـ
ــذي عـــقـــد الــخــمــيــس  ــ إن املـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي الــ
املاضي بحث اقتراح تشكيل حكومة ال تكون 
النهضة طرفًا فيها وال في املشاورات املتعلقة 
إلــى حــوار ينتهي بانتخابات  بها، والــذهــاب 
تشريعية سابقة ألوانها، ولكن مسألة وضع 
الحركة ستطرح بقوة حيث تقترح شخصيات 
كثيرة إدخال تغييرات على املكتب التنفيذي. 
ــنــــي لـــشـــبـــاب حـــركـــة  وأصـــــــــدر املـــجـــلـــس الــــوطــ
الــنــهــضــة، مــســاء األحـــد املــاضــي، بــيــانــًا طالب 
ــه رئـــــيـــــس الـــــحـــــركـــــة، راشـــــــــد الــــغــــنــــوشــــي،  ــيــ فــ
ــيـــادة وطــنــيــة لـــإنـــقـــاذ، تتضمن  »تــكــويــن قـ بـــ
كفاءات شبابية وتكون بداية ملسار التجديد 
ــل الــحــركــة إلنــقــاذ  الــقــيــادة التنفيذية داخـ فــي 

الثورة(  قبل  ما  فترة  )فــي  التاريخية  الداخل 
وترشحه جهات كثيرة لتولي رئاسة الحركة. 
ولــيــس خــفــيــًا حــجــم انـــزعـــاج تــيــار الغنوشي 
مــن املــكــي الــــذي يــطــالــب بتغيير الــقــيــادة في 
الــســنــوات األخــيــرة، وكـــان مــن ضمن مــا عرف 
بــعــدم ترشح  الــتــي طــالــبــت  املــائــة  بمجموعة 
الــغــنــوشــي مـــجـــددًا النــتــخــابــات الـــحـــركـــة في 
الــرأي  استطالعات  آخــر  وفــي  املقبل.  املؤتمر 
فـــي تـــونـــس، صــعــد نــجــم املـــكـــي بــشــكــل الفــت 
فـــي قــائــمــة الــشــخــصــيــات الــتــي تــحــظــى بثقة 

التونسيني.
في السياق، أكد وزير الفالحة األسبق، وأحد 
أبرز قيادات »النهضة«، محمد بن سالم، في 
»العربي الجديد«، أن »مطلب القيام  حديث لـ
بــمــراجــعــات داخـــل الــحــركــة قــديــم، وهـــو ليس 
بسبب اإلجراءات االستثنائية في 25 يوليو، 
ولأسف لم تتم االستجابة له«. وأوضــح بن 
سالم أنه »بعد املساهمة في تعريض النظام 
الديمقراطي لخطر كبير، فمن املفترض على 
ــل الــبــالد لــهــذا الـــوضـــع، أن يتحّمل  مــن أوصــ
ويترك  للخلف،  خطوة  ويــتــراجــع  املسؤولية 
املجال لقيادة جديدة«. وقال إنه ال يتمنى »أن 
من  الغنوشي(  )راشـــد  الحركة  رئيس  يخرج 
الباب الصغير وهو ال يليق به هكذا خروج، 
ولكن آمــل أن يخطو خطوة لــلــوراء. ولأسف 
كــانــت أمـــامـــه فــــرص عــــدة، خــصــوصــًا عــنــدمــا 
صح 

ُ
فشلت املعارضة في سحب الثقة منه، ون

الشعب  نـــواب  مجلس  مــن  استقالته  بتقديم 
 دخـــولـــه إلــــى هــنــاك كــــان خــطــأ، ولــــم تكن 

ّ
ألن

الــبــالد«. ودعـــا املجلس  املــســار السياسي فــي 
إلـــى »اإلســــــراع فـــي إنـــجـــاز تــقــيــيــم مــوضــوعــي 
الحكم، وتحرير  في  الحركة  لتجربة  وواقعي 
ف رسائل 

ّ
الشباب من الخالفات الداخلية وتلق

الشعب التونسي، ألن ذلك بات أمرًا ضروريًا 
«. وقبل ذلك، عّبرت عريضة لعشرات 

ً
وعاجال

الغضب  عن  »النهضة«  من  والــنــواب  الشباب 
املكلف  إليه األوضـــاع، فيما استقال  آلــت  مما 
بـــاإلعـــالم فــي الــحــركــة، خــلــيــل الــبــرعــومــي، من 
مهامه، بينما عّبرت قيادات كبيرة أخرى عن 
هذه  وتداعيات  الحركة  خــيــارات  من  غضبها 

الخيارات.
ويرى البعض أن ما وصلت إليه »النهضة« من 
تــأزم وتحفظات على أدائــهــا، ســواء من داخل 
صــفــوف وقــــيــــادات الــحــركــة أو مـــن خــارجــهــا، 
املاضية.  الــســنــوات  فــي  نتيجة خياراتها  هــو 
ــاء اســتــراتــيــجــيــة  ــطـ ويـــتـــوقـــف هـــــؤالء عــنــد أخـ
هذه  طيلة  النهضة  حركة  ارتكبتها  متعددة 
ــرة، وفـــي مــقــدمــتــهــا مـــا جــرى  ــيـ الــســنــوات األخـ
االنتخابات املاضية، الرئاسية، وسط اعتقاد 
بـــأن تــيــارًا داخـــل »الــنــهــضــة« تــعــّمــد عـــدم دعــم 
مــرشــح الــحــركــة املــفــتــرض عــبــد الــفــتــاح مــورو 

إلقصائه وإبعاده عن املشهد السياسي.
ــــدور  ــــورو فــــي الـ ــــل الـــغـــنـــوشـــي هـــزيـــمـــة مــ

ّ
ــل وعــ

أفضت  التي  الرئاسية  االنتخابات  من  األول 
إلى فوز قيس سعّيد في دورهــا الثاني، بأن 
وقــال  لالنتخابات.  جــيــدًا  تستعد  لــم  الحركة 
»دخلنا متأخرين إلى االنتخابات الرئاسية«، 
ــه تــلــفــزيــون »الــزيــتــونــة« 

ّ
مــشــيــرًا فــي حــــوار بــث

الخاص، إلى أن »ما بني 15 و20 في املائة من 
شباب النهضة وقواعدها لم يصوتوا ملورو«. 
لكن مــورو أوضــح في تصريحات أن الحركة 
لـــم تـــوفـــر لـــه الـــدعـــم الــكــافــي فـــي االنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة. فيما ذهــبــت قـــراءات عــديــدة حتى 
من داخل النهضة إلى أن »النهضة« تعمدت 

عدم دعم مرشحها وإبعاده من املشهد.
كذلك يتوقف البعض عند محاوالت اإلقصاء 
الحركة،  القيادي في  التي لطاملا تعرض لها 
عبد اللطيف املكي، الــذي شغل منصب وزير 
الــثــورة، والـــذي يعد أحد  الصحة مرتني منذ 
أبرز معارضي الغنوشي وخياراته على مدى 
أنــه من  السنوات املاضية. ويــعــرف عــن املكي 
الــشــخــصــيــات الــتــي تــحــظــى بــشــعــبــيــة كــبــيــرة 
داخــل الحركة، ألنــه يعتبر واحــدًا من قيادات 

لــلــحــركــة والـــبـــالد، بــل لخصوم  فــيــه مصلحة 
الديمقراطية في تونس«.

 »حركة النهضة أخطأت في 
ّ
وبنّي بن سالم أن

أراده  الــذي  الـــوزاري األخير  القبول بالتعديل 
الرغم  على  املشيشي،  الحكومة هشام  رئيس 
مـــن شــبــهــات الـــفـــســـاد الـــتـــي أحـــاطـــت ببعض 
الــشــورى ومنذ   »مجلس 

ّ
أن الـــــوزراء«. وتــابــع 

أسابيع عدة، طالب بحكومة سياسية، ولكن 
حــصــل تــقــاعــس إلرضــــاء الــحــلــفــاء املتمسكني 
ببقاء املشيشي وحكومته، وفي مراعاة هؤالء 
لم تتم مراعاة مصلحة البالد، ما أعطى فرصة 
بن  واعتبر  الــدســتــور«.  عــن  للخروج  للرئيس 
 »املــطــلــوب مـــن حــركــة الــنــهــضــة اآلن 

ّ
ســالــم أن

قــيــادة أزمـــة، ومــن وّرط الحركة فــي قـــرارات ال 
شــعــبــيــة عــلــيــه أن يــتــراجــع لــلــخــلــف، وتــتــقــدم 
الثوري،  والحّس  باملصداقية  تحظى  قيادات 
وتكون قادرة على لقاء بقية األحزاب من أجل 
قيام تكتل مناهض للدكتاتورية، يكون قادرًا 
عــلــى الــتــحــاور مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فهو 
وليس  القديمة  املنظومة  مــن  وليس  منتخب 
من الثورة املضادة وال يوجد سبب لعدائه أو 

التهجم عليه«.
ــال املــســتــشــار الـــخـــاص لــرئــيــس  مـــن جــهــتــه، قــ
الحركة   

ّ
إن الطريقي،  ســامــي  النهضة،  حــركــة 

في  وهي  بمراجعات،  بالقيام  اليوم  »مطالبة 
مبينًا  فــتــرة«،  منذ  ذلــك  فــي  انطلقت  الحقيقة 
 »الوضع 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، أن

باالنفجار،  وينبئ  محتقنًا  كــان  االجتماعي 
 املقبل أسوأ وإلى 

ّ
واستمراره كان يشير إلى أن

سرعة االنهيار، وهــذا الوضع سّهل إجــراءات 
 »النهضة تتفهم دوافع 

ّ
25 يوليو«. وأوضح أن

الــــقــــرارات املــعــلــنــة مـــن قــبــل الــرئــيــس، وتعتبر 
فــي الــوقــت نفسه أن مــا حــدث فــي تــونــس فيه 
تــعــّســف، وهــنــاك إجــمــاع لـــدى الــحــقــوقــيــني أن 

الــذي  الــدســتــور  هــذا مخالف للفصل 80 )مــن 
يــقــول ســعــّيــد إنـــه اســتــنــد عــلــيــه فــي قـــراراتـــه(، 
وتخوفات الحركة سببها أن هذه القرارات لم 

تتم مرافقتها بخريطة طريق واضحة«.
الشبابي  »التحرك   

ّ
أن نفسه  املتحدث  واعتبر 

القيادة  يطالب  والـــذي  النهضة،  داخــل حركة 
بإحداث التغيير، مفهوم، ولكن ليس التغيير 
الشامل الذي يكون بترحيل جميع القيادات«. 
وقـــال »نتفهم املـــزاج الــعــام، والــحــركــة تعترف 
ــاك أخــــطــــاء ارتـــكـــبـــتـــهـــا، ومـــنـــهـــا دعـــم  ــنـ  هـ

ّ
بــــــأن

الــعــمــل، وكـــان يمكن  قـــادرة على  حكومة غير 
لــلــنــهــضــة عــنــد الــفــشــل فـــي تــمــريــر الــحــكــومــة 
األولى )حكومة الحبيب الجملي( أن تبقى في 
ت محاصرة في منظومة 

ّ
املعارضة، حيث ظل

الــحــكــم، وقـــد تــكــون هــنــاك اآلن فــرصــة جــديــدة 
لــتــقــديــم مـــقـــاربـــات أخــــرى وبـــقـــيـــادة جـــديـــدة«. 
 »الــنــقــاش داخـــل الــحــركــة اآلن هو 

ّ
وأضـــاف أن

حـــول كــيــف نسهل ونــســاعــد عــلــى الــحــوار مع 
للذهاب  الرئاسة،  املعنية ومؤسسة  األطــراف 
ملــرحــلــة جـــديـــدة تــســمــى جــمــهــوريــة ثــانــيــة أو 
ثالثة، ولكن األهم أن يكون ذلك في إطار وضع 
ومناخ غير متوتر، فنذهب إلى مرحلة أخرى، 
ويـــتـــم بــالــتــالــي حــســم الـــخـــالفـــات الــســيــاســيــة 

انتخابيًا وعبر صناديق االقتراع«.
ولكن الخالفات العميقة داخل حركة النهضة 
ليست جــديــدة، وقـــد شــهــدت الــحــركــة تقلبات 
كــثــيــرة خــــالل الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، وأدت إلــى 
حصول استقاالت لقيادات مهمة داخلها، من 
ولطفي  الــجــالصــي  الحميد  عبد   

ً
مــثــال بينها 

ــان مــســتــشــارًا  ــــذي كــ ــال زيـــتـــون، الـ ــ زيـــتـــون. وقـ
مــدى  عــلــى  دربـــه  ورفــيــق  للغنوشي  سياسيًا 
ــد املـــنـــظـــريـــن لــتــحــديــث الـــحـــركـــة،  ــ عــــقــــود، وأحــ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »منذ 
سنوات أصبح وجودي داخل النهضة مقلقًا، 

عــلــى اعــتــبــار مـــا كــنــت أشــعــر بـــه مـــن انــفــصــام 
الناس، واإلصــرار  الحركة وعامة  متزايد بني 
الشديد على البقاء داخل املربع األيديولوجي 
واالســـتـــغـــنـــاء بـــه عـــن إنـــتـــاج بـــرامـــج وحــلــول 
ــاكـــل الــــبــــالد الـــســـيـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ملـــشـ
داخل  االنحباس  والصحية. وهذا  والتربوية 
األيـــديـــولـــوجـــيـــا تـــعـــانـــي مـــنـــه بــاملــنــاســبــة كــل 
التي  التونسية  السياسية  الساحة  مكونات 
ــزاب  ــ ــى أحـ ــ ــتـــحـــول إلـ عـــجـــزت جــمــيــعــهــا عــــن الـ
وطنية مبنية على البرامج العملية ومنفتحة 
على كل فئات الشعب. ولكن األمر في النهضة 
 األيديولوجيا 

ّ
يكتسي أهمية أكبر باعتبار أن

وهي  السياسي،  اإلســالم  هي  تعتمدها  التي 
التونسيني،  لهوية  األساسي  باملكون  تتعلق 
ما عّمق املوقف السلبي من الحركة باعتبارها 
في نظر الجمهور فاشلة سياسيًا، ومحتكرة 
ــرأي  ــ ــة ثــمــيــنــة هــــي اإلســـــــــالم«. وبـ ــامـ ملــلــكــيــة عـ
زيــتــون »كـــان املــؤتــمــر الــعــاشــر لــلــحــركــة )عقد 
فـــي مـــايـــو/أيـــار 2016( فــرصــة أخـــيـــرة، نسبة 
االتجاه  في  أغلبها  في  كانت  التي  ملخرجاته 
الصحيح، ولكن سرعان ما وقعت االنتكاسة 
بــســبــب نــتــائــج االنــتــخــابــات الــبــلــديــة )2018( 
الحركة هي  بــأن  النهضة  قيادة  أوهمت  التي 
الــطــرف األقـــوى فــي الــبــالد، فــبــدأت فــي عملية 
تفكيك حــركــة نـــداء تــونــس، املــنــافــس األقـــوى، 
وقطع العالقة مع رئيس الجمهورية حينها، 
والتحالف مع رئيس  السبسي،  قائد  الباجي 
حكومته، يوسف الشاهد. ثم جاءت انتخابات 
ــادت فــيــهــا الــنــهــضــة مـــن خــالل  ــ 2019 الـــتـــي عـ
خــطــابــهــا إلــــى عــمــق األيـــديـــولـــوجـــيـــا، وعــــادت 
ــقــــوالت اإلســـــــالم الـــســـيـــاســـي لــتــهــيــمــن عــلــى  مــ
في  فشلت  الــتــي  للحركة  السياسي  الــخــطــاب 
تكوين حكومة أولى برئاستها، وساهمت في 

إسقاط الحكومة الثانية.

أوان االعتراف باألخطاء 
والتغييرات

مطالبات لحركة النهضة بتكوين قيادة وطنية لإلنقاذ )ياسين قائدي/األناضول(

)Getty( »طهرت القوات األفغانية مناطق في هرات من »طالبان

من  لقياداتها  التونسية  النهضة  حركة  داخل  من  المطالب  تتصاعد 
على  انتهاجها  تم  التي  والخيارات  للسياسات  بمراجعات  القيام  أجل 
الداخلية  أزماتها  ساهمت  بعدما  خصوصًا  السابقة،  السنوات  مدى 

ونهج اإلقصاء المتبع داخلها في إضعافها

الحدث

عملية  أطلقت  املقاومة  وقــوات  األفغانية 
ــد مــســؤول  ــ كــبــيــرة فــي غـــرب املــديــنــة«. وأّك
ــت غـــارات، 

ّ
آخـــر أن الـــواليـــات املــتــحــدة شــن

املقابل،  فــي  هـــرات.  األول، على  أمــس  ليل 
تمكنت الحركة من السيطرة على مناطق 
مختلفة من مدينة لشكر كاه، رغم القصف 
األفغاني  الجو  لسالحي  الشديد  الجوي 
واألمــيــركــي. وقــال مدير إذاعـــة »ســوكــون« 
ــه إن  ــ ــلـ ــ ــــات الـ ــفـ ــ ــلـــمـــنـــد صـ ــة هـ ــمــ فـــــي عــــاصــ
»قاذفات أميركية من طراز بي 52 والقوات 
الجوية األفغانية قصفت مواقع طالبان«، 
مــتــحــدثــًا عــن تــواصــل الــقــتــال قـــرب سجن 
ــقــــرات الــشــرطــة  ــنـــة ومـــبـــنـــى يـــضـــم مــ املـــديـ
وأجــهــزة االســتــخــبــارات. فــي هـــذا الــوقــت، 
إلى  املدينة  األفغاني سكان  الجيش  دعــا 
بدء  قبل  والــخــروج من منازلهم  إخالئها 
عملية تستهدف إخراج مقاتلي »طالبان« 
الجيش سامي  فــي  الــجــنــرال  منها. وقـــال 
ســــادات، فــي رســالــة وّجــهــهــا إلـــى وســائــل 
اإلعــــالم مخاطبًا ســكــان املــديــنــة: »ُيــرجــى 
املغادرة في أسرع وقت ممكن حتى نتمّكن 
الــحــركــة. وتشكل  بــدء عمليتنا« ضــد  مــن 
لشكر كاه منذ أيام مسرحًا ملعارك عنيفة 
»طالبان«  مسلحي  مــن  محاصرتها  بعد 
الــذيــن ســيــطــروا، وفــق مــا قــال مسؤولون 
أفغان أمس الثالثاء، على 15 قناة إذاعية 

وتلفزيونية محلية في املدينة.
واتهم املتحدث باسم »طالبان« ذبيح الله 
الحربية  الطائرات  تغريدة،  في  مجاهد، 
ــة بـــقـــصـــف جـــامـــعـــة ومـــحـــالت  ــيــ ــانــ ــغــ األفــ
تجارية في لشكر كاه، معتبرًا أن »العدو 
يــلــجــأ، عــنــدمــا يتكبد خــســائــر كــبــيــرة في 
املــــيــــدان، إلــــى الــقــصــف الـــعـــشـــوائـــي«. في 
القبلي فــي مدينة  الــزعــيــم  اتــهــم  املــقــابــل، 
ــز، فــــي تــصــريــح  ــزيــ لــشــكــر كـــــاه مــحــمــد عــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــنــاصــر »طــالــبــان«  لـــ
ــاطــــق الـــســـكـــنـــيـــة،  ــنــ ــركـــز داخــــــــل املــ ــمـ ــتـ ــالـ بـ
عسكرية  ثكنات  العامة  املباني  واتــخــاذ 
الحربية  الطائرات  تقوم  و»بالتالي  لهم، 
الــتــابــعــة لــســالح الــجــو األفــغــانــي بقصف 
تلك املــواقــع بعنف، مــا يـــؤدي إلــى وقــوع 
خــســائــر فـــي صــفــوف املــدنــيــني وطــالــبــان 

على حد سواء«.
البعثة األممية  أعــربــت  ثــانــيــة،  مــن جــهــة 
الثالثاء،  أمس  )يوناما(،  أفغانستان  في 
عـــن قــلــقــهــا الـــشـــديـــد إزاء ارتــــفــــاع وتــيــرة 
الضحايا من املدنيني، موضحة أنه بعد 
انــتــقــال املـــعـــارك بــني »طــالــبــان« والــقــوات 
ــدن الـــكـــبـــرى، أضــحــى  ــ ــــى املــ األفـــغـــانـــيـــة إلـ

املدنيون يدفعون الثمن األكبر للحرب.

وقـــال املــمــثــل الــخــاص لــلــرئــيــس الــروســي 
إلى أفغانستان، مدير إدارة آسيا الثانية 
ــة زامــــيــــر  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ بـــــــــــوزارة الــ
كــابــولــوف، فــي نـــدوة فــي مــوســكــو، أمــس 
الــثــالثــاء، إن وجــود »طــالــبــان« فــي شمال 
التهديدات  نمو  مــن  سيحد  أفغانستان 
مـــن جــانــب »داعــــــش« تــجــاه بـــلـــدان آســيــا 
ــاف: »مــنــذ فــتــرة طويلة  ــ الــوســطــى. وأضــ
تـــتـــمـــركـــز هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن املــنــظــمــات 
اإلرهابية الدولية األخرى، وفي مقدمتها 
داعـــش. وهــنــاك كــذلــك نحو 20 مجموعة 
إرهابية أصغر، ولكن ليست أقل شراسة، 
وهي تتعاون معًا ألسباب تكتيكية. هذه 
الــجــمــاعــات يــمــكــن أن تــســتــغــل الــفــوضــى 
السائدة في شمال أفغانستان، لتقويض 
االستقرار في جمهوريات آسيا الوسطى 

املجاورة«.
واعــتــبــر كــابــولــوف أن »عـــالقـــات طــالــبــان 
مع داعش سيئة للغاية، وتقاتل الطرفان 
بــضــراوة طـــوال الــســنــوات املــاضــيــة، وهو 
األميركيني وحلف  عــن  قوله  يمكن  مــا ال 
شمال األطلسي )الناتو(، أو عن الحكومة 
األفغانية الحالية. ورغم غرابة القول، إال 
أن مجرد وجود طالبان في هذه األراضي 
ســيــحــد مـــن نــمــو الــتــهــديــدات مـــن جــانــب 
داعــــش واإلرهـــابـــيـــني الــدولــيــني اآلخــريــن 
أن  ورأى  الــــوســــطــــى«.  ــا  ــيــ آســ دول  ضــــد 
القريب  املستقبل  فــي  تشكل  ال  »طــالــبــان 
تــهــديــدًا ألمــــن دول آســـيـــا الـــوســـطـــى، وال 
يوجد ما يدل ويثبت أنها حاولت عبور 

الحدود مع الدول املجاورة«.
ــقـــوات األفــغــانــيــة من  مــيــدانــيــًا، تــمــكــنــت الـ
مدينة هرات  في  مناطق مختلفة  تطهير 
ــال املــتــحــدث  ــ مـــن عــنــاصــر »طـــالـــبـــان«. وقـ
بــــاســــم حــــاكــــم هــــــــرات جــــيــــالنــــي فــــرهــــاد، 
لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، إن »قـــوات األمــن 

كابول ـ صبغة اهلل صابر

وجدت موسكو في توسع حركة طالبان 
عــلــى األرض األفــغــانــيــة فــرصــة ملــواجــهــة 
»داعش«، إذ اعتبرت أن وجود الحركة في 
التنظيم،  نفوذ  مــن  الــبــالد سيحد  شمال 
ــارك فـــي لشكر  ــعــ ــدام املــ ــتــ فــيــمــا أجـــبـــر احــ
كـــــــاه، عـــاصـــمـــة واليـــــــة هـــلـــمـــنـــد، الــجــيــش 
األفغاني على إصدار تحذير للمواطنني 
بضرورة مغادرة منازلهم قبل بدء عملية 
منها،  الحركة  عناصر  إخـــراج  تستهدف 
إلــى مقتل  املــعــارك  خصوصًا بعدما أدت 
أربــعــني مــدنــيــًا عــلــى األقــــل وإصـــابـــة 118 

آخرين بجروح خالل 24 ساعة.
ويــأتــي ذلــك فيما شــددت »طــالــبــان« على 
أنها لن تشكل خطرًا على املصالح الهندية 
 
ّ
في البالد، مشيرة في الوقت عينه إلى أن
أفــغــانــســتــان »سلبي  فـــي  نــيــودلــهــي  دور 
جدًا«، إذ إنها »تساعد الحكومة األفغانية 
بــالــطــائــرات الــحــربــيــة والــعــتــاد والــســالح 
ــل قــتــل  ــ ــن أجـ ــ ــة طـــالـــبـــان، ومـ ــركـ مـــقـــابـــل حـ
األبــريــاء األفـــغـــان«. وقـــال املــتــحــدث باسم 
فــي تصريح  الــلــه مجاهد،  ذبــيــح  الحركة 
 »طــالــبــان« 

ّ
صــحــافــي، أمـــس الـــثـــالثـــاء، إن

 دور الهند »غير مقبول«، مشيرًا 
ّ
ترى أن

إلــى تغيير ذلك  الــحــركــة »تتطلع   
ّ
أن إلــى 

 نــيــودلــهــي لــم تــســع إلــى 
ّ
املـــوقـــف، رغـــم أن

 هذه 
ّ
أن مــؤكــدًا  الــحــالــي«،  تغيير موقفها 

بالهند  الحركة  األســبــاب جعلت عالقات 
الحركة   

ّ
أن »غير جــادة«. واعتبر مجاهد 

»سعت من أجل إحالل األمن والسالم في 
أفــغــانــســتــان عــن طــريــق الـــحـــوار«، مشيرًا 
 حركته »طّبقت اتفاق الدوحة مع 

ّ
إلى أن

أميركا حرفيًا من أجل الوصول إلى الحل، 
األفغانية وواشنطن( في  )الحكومة  لكن 
املقابل ال تريدان الصلح وتخلقان عقبات 

في طريقه«، على حد وصفه.

روسيا مستفيدة من تقدم »طالبان«
معارك ضارية في لشكر كاه

يتجه الوضع العسكري 
في أفغانستان إلى 

مزيد من التصعيد، 
مع مواصلة حركة 

»طالبان« التقدم في 
مدينة لشكر كاه في 

والية هلمند

جرف الصخر: تدقيق أمني يسبق عودة النازحينتطبيق »خريطة طريق« اتحاد الشغل ينتظر الحكومة
الحمامات ـ بسمة بركات

تونس ـ آدم يوسف

تكشفت بــعــض بــنــود خــطــة خــريــطــة الطريق 
التونسي للشغل عليها،  التي يعمل االتحاد 
والـــتـــي ســتــتــمــحــور حــــول تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ونــــظــــام الـــحـــكـــم والــــدســــتــــور واالنـــتـــخـــابـــات 
إيجاد  إلــى  واالستفتاء واألحـــزاب، باإلضافة 
منهج اقتصادي تنموي جديد. وبدأت الهيئة 
اإلدارية لالتحاد التونسي العام للشغل، خالل 
اجتماع في مدينة الحمامات الساحلية أمس 
إلدارة  الطريق  خريطة  بنود  درس  الــثــالثــاء، 
املرحلة املقبلة بعد قرارات الرئيس التونسي 
قــيــس ســعــّيــد، فــي 25 يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي، 
تجميد عــمــل الــبــرملــان وتــعــلــيــق حــصــانــة كل 
النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام املشيشي. 
وتلقى سعّيد، خالل استقباله وزير الخارجية 
املصري سامح شكري، »دعمًا مصريًا مطلقًا 
لــإجــراءات التاريخية الــتــي اتــخــذهــا«. وقــال 
األمني العام املساعد لالتحاد العام التونسي 
البوغديري، على هامش  للشغل محمد علي 
أعــمــال الهيئة اإلداريــــة، إنــه »ال بــد مــن إيجاد 
طريقة جديدة لتسيير الشأن العام في البالد 
منذ  املعتمد  السياسي  النظام  أثبت  أن  بعد 
»العربي  الثورة فشله«. وأكد، في تصريحات لـ
الــجــديــد«، أن »خــريــطــة الــطــريــق ستركز على 
الجانب السياسي واالجتماعي في ظل تفاقم 
الــبــطــالــة وتـــدهـــور الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، وعــلــى 
الجانب االقتصادي الذي يعرف أزمة عميقة 
في محاولة للقطع مع املاضي، وإيجاد منوال 
وبــني  أفـــضـــل«.  ملستقبل  يبني  جــديــد  تنمية 

بغداد ـ زيد سالم

حــقــقــت أكــثــر مـــن 10 جــــوالت مـــن املــفــاوضــات 
التي قادها تحالف »عزم« السياسي العراقي 
واســتــمــرت أشــهــرا عـــدة، انــفــراجــًا واضــحــًا هو 
األول من نوعه في ملف مدينة جرف الصخر، 
ــداد، والــتــي  ــغــ الـــواقـــعـــة جــنــوبــي الــعــاصــمــة بــ
تسيطر عليها منذ ما يزيد على سبع سنوات 
فصائل مسلحة توصف بأنها حليفة لطهران، 
إذ ترفض هذه الفصائل االنسحاب من املدينة 
ــادة سكانها إليها والــبــالــغ عــددهــم زهــاء  وإعـ

130 ألف نسمة، وفقا آلخر التقديرات.
العراق،  وســط  بابل  ملحافظة  التابعة  املدينة 
ــــت مـــغـــلـــقـــة أمــــــــام ثــــالثــــة رؤســـــــاء 

ّ
والـــــتـــــي ظــــل

حكومات متعاقبني منذ عام 2014؛ زارها، في 
23 يوليو/تموز املاضي، أول وفد ضم وجهاء 
املــديــنــة، بقيادة  عــشــائــر وممثلني عــن أهــالــي 

أن »االتــحــاد في حالة تشاور عميق ومعمق 
ــــق، ومـــــــن أجــــل  ــريـ ــ ــطـ ــ بــــخــــصــــوص خــــريــــطــــة الـ
»الخريطة  أن  كاشفًا  شــامــل«،  تقرير  صياغة 
رئيس  على  الحقًا  وستعرض  اآلن،  تقدم  لــن 
املرحلة  خــالل  بها  لالستئناس  الجمهورية 
املــقــبــلــة، وأيـــضـــًا عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة ألنــه 

املعني بالبرنامج«.
النقابية،  املنظمة  باسم  الناطق  أكــد  بـــدوره، 
»العربي  لـ فــي تصريحات  الــطــاهــري،  ســامــي 
الــــجــــديــــد«، أن »خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق مــرتــبــطــة 
بالظرف االستثنائي، وما يميزها أنها تضم 
اتخاذها  إجــراءات استثنائية وعاجلة يجب 
الــوقــت«. وأوضـــح أن »املكتب  حتى ال يــفــوت 
قــد أصـــدر بيانًا أكد  لــالتــحــاد كــان  التنفيذي 
فيه أنه مع اإلجراءات االستثنائية واعتبرها 
 مــن 

ً
ــال ــ اســـتـــجـــابـــة لــلــتــطــلــعــات الــشــعــبــيــة وحــ

الحلول بعد أن تفاقمت األزمــة، ولكن كــان ال 
بــد مــن ضمانات، ومــن بينها خريطة طريق 

تحدد الطريق وإلى أين نحن ماضون«.
ــان ال بــــد مــــن بـــحـــث حــل  ــ ــاهـــري »كــ ــطـ ــال الـ ــ وقــ
فــي مــســألــة الــحــكــومــة والــدســتــور وهـــل هناك 
 أو ال؟ وهــــذا مـــا نــظــرت فيه 

ً
خــطــة مــســتــقــبــال

إلى  »تنقسم  أنها  الــطــريــق«، مضيفًا  خريطة 
إجـــراءات عاجلة،  قسمني، قسم يحتوي على 
متوسطة  وأخـــرى  الــحــكــومــة،  تشكيل  ومنها 
ــعـــد الــــفــــتــــرة االســتــثــنــائــيــة  املــــــــدى، وتــــأتــــي بـ
ــــي مـــســـائـــل تــشــغــل طــيــفــًا  ــدة الـــشـــهـــر(، وهـ ــ )مــ
رئيس  وحتى  السياسية،  الطبقة  من  واسعًا 
الجمهورية، وتتعلق بنظام الحكم والدستور 
واالنتخابات واالستفتاء واألحزاب«. وكشف 
لتقديم  الحكومة  تشكيل  »سينتظرون  أنهم 

يتم  لم  فإنه  الوطنية  باملنظمات  الجمهورية 
عقد لقاء آخر، قبل أن يضيف »لكنهم يؤكدون 
أن هذه األزمة ال يمكن الخروج منها إال بصفة 
تشاركية، وهذا املبدأ مهم حتى ال يتحمل أي 
طرف املسؤولية وحــده«. وفيما أشار إلى أن 
»االتــحــاد ال يصطف مــع أي طـــرف، بــل هناك 

أعضاء في تحالف »عزم« )يرأسه رئيس حزب 
املـــشـــروع الـــعـــربـــي، خــمــيــس الــخــنــجــر(، الـــذي 
خاض مفاوضات وصفها أحد أعضائه بأنها 
»لم تكن سهلة«، مع أطراف عدة داخل العراق، 
إلنهاء أحد أبرز امللفات اإلنسانية والحقوقية 
ــبــــالد. وأجــــــرى الـــوفـــد جـــولـــة فـــي جــرف  فـــي الــ
الــصــخــر وانــتــقــل إلـــى أكــثــر مـــن مــنــطــقــة وحــي 

فيها، بما في ذلك مناطقها الريفية.
وأبلغت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة 
 جــهــود إعــادة 

ّ
بــغــداد، »الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأن

األهالي إلى جرف الصخر حققت تقدمًا كبيرًا، 
بفعل املفاوضات التي جرت على مدى األشهر 
املاضية بني قيادات تحالف »عزم«، وممثلني 
ــد فــي  ــواجـ ــتـ ــة مــســلــحــة تـ ــيـ ــراقـ ــن فـــصـــائـــل عـ عــ
 املفاوضات أفضت إلى 

ّ
املدينة. ولفتت إلى أن

إلى  لأهالي  تدريجية  عــودة  ببدء  تفاهمات 
والتأكد  أمنيًا  تدقيقهم  بعد  الــصــخــر،  جــرف 
مــن عــدم تــورط أي مــن العائدين فــي عمليات 

إرهابية، وعلى شكل دفعات.
ــال املــتــحــدث بــاســم تــحــالــف »عــــزم«، سرمد  وقـ
 »االنفراج املهم 

ّ
»العربي الجديد«، إن البياتي، لـ

الذي حصل في مدينة جرف الصخر حقيقي، 
ونحن أمام عودة قريبة ألولى دفعات األهالي 
إلـــى املــديــنــة مــن الــقــاطــنــني حــولــهــا، وتــحــديــدًا 
واملسيب،  واإلسكندرية  الحصوة  مناطق  في 
لــكــن ال بـــّد مـــن الـــقـــول إن الـــعـــودة الــكــامــلــة لن 
ــك إلــى  تـــكـــون ســـريـــعـــة، ألنـــنـــا نــحــتــاج قــبــل ذلــ
إعــادة  األشغال وعمليات  من  القيام بسلسلة 
 
ّ
أن األمني لأهالي«. وأكد  التأهيل والتدقيق 

»املــفــاوضــات جــرت بــني تحالف عــزم وأطــراف 
من الحشد الشعبي وتكللت بالنجاح«.

ــد ســــويــــدان الــجــنــابــي،  مـــن جــهــتــه، تـــحـــدث زيــ
وهــــو أحــــد أعـــضـــاء الـــوفـــد الـــــذي دخــــل جــرف 
ــن لـــقـــائـــهـــم بـــالـــقـــوات  ــ الـــصـــخـــر قـــبـــل أيـــــــــام، عـ
املوجودة داخل املدينة، وتجّولهم في مركزها 
لــهــا، موضحًا في  التابعة  األخـــرى  واملــنــاطــق 
اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، أنه »تم 
االتفاق على عودة األهالي على شكل دفعات 
الصخر  جــرف  »وجــهــاء  أن  وتــابــع  للمدينة«. 
طـــالـــبـــوا الــحــكــومــة بــتــشــكــيــل فــــوج أمـــنـــي من 
أهالي املنطقة من أجل حمايتها، على أن تكون 
أولوية القبول في هذا الفوج للمتضررين من 

اإلرهاب، ونحن بصدد متابعة هذا األمر«.
التي  السياسية  املــصــادر  أشـــارت  املقابل،  فــي 
»املدينة   

ّ
أن إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت 

تــحــتــاج إلــــى جــهــد بــشــري ومـــالـــي ضــخــم من 
شبكات   

ّ
إن إذ  للسكن،  صــالــحــة  جعلها  أجـــل 

األخــرى  الخدمات  ومختلف  واملياه  الكهرباء 
 آثــــــار ومــخــلــفــات 

ّ
مــــعــــدومــــة. إضــــافــــة إلـــــى أن

الـــحـــرب الــتــي انــتــهــت بــطــرد مــســلــحــي تنظيم 
ما   ،2014 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي  داعــــش 
زالــت شاخصة، بما في ذلــك املــنــازل واملباني 
الحكومية الخدمية املدمرة، وهو ما سيتطلب 
 املوازنة أقّرت لهذا 

ّ
جهدًا آخر، على اعتبار أن

العام، وال توجد فيها أي فقرة تتعلق بإعادة 
إعــمــار مدينة جــرف الصخر، على غــرار املــدن 
والبلدات األخرى املحررة من تنظيم داعش«. 

وتواصلت »العربي الجديد« مع أكثر من أسرة 
مــن أهــالــي جــرف الصخر الــذيــن يسكنون في 
قضاء املسيب في محافظة بابل، وأكدوا أنهم 
بشأن  األخــيــرة  اإليجابية  بالتطورات  علموا 
أي  يتلقوا  لــم  لكنهم  مدينتهم،  إلــى  عــودتــهــم 
تعليمات بشأن االستعداد للعودة أو تحديد 
موعد واضــح لهذا األمـــر. ووفــقــًا ألحــد سكان 
 هناك من 

ّ
جرف الصخر في مدينة املسيب فإن

على  العائدين،  أول  بأنهم سيكونون  أبلغهم 
اعتبار أنهم مدققون أمنيًا.

من جانبه، قــال محمد جــدوع الجنابي، وهو 
 »جــرف 

ّ
نــاشــط حقوقي مــن جــنــوب بــغــداد، إن

ــرة، والــــوفــــد  ــيــ ــبــ الـــصـــخـــر مـــديـــنـــة واســــعــــة وكــ
د 

ّ
تفق إليها،  دخــل  الـــذي  واملــيــدانــي  السياسي 

قريب من  املدينة، وهــو  الجزائر جنوبي  حي 
مدينة املسيب املجاورة، ولم يدخل إلى عمق 
األحــيــاء«.  بقية  مصير  ملعرفة  الصخر  جــرف 
»العربي  مــع  حديث  فــي  الجنابي،  واستغرب 
التي  اإلعالمية  التغطية  »اقتصار  الــجــديــد«، 
رافقت الوفد، على قناة االتجاه، وهي مملوكة 
»التقرير   

ّ
أن إلــى  الــلــه«، مشيرًا  حــزب  لكتائب 

الـــذي بثته الــقــنــاة لــم يــتــطــرق إلـــى أي حديث 
 الوفد 

ّ
عــن عـــودة الــنــازحــني، بــل تــحــدث عــن أن

جــــاء لــيــقــدم الــتــهــانــي والـــتـــبـــريـــكـــات لــلــقــوات 
األمنية والفصائل املسلحة في جرف الصخر 
بمناسبة عيد األضحى، األمر الذي يسفر عن 
النازحني  شكوك كثيرة قــد تخطر فــي أذهـــان 

والنشطاء«.

خريطة الطريق لرئيسها الجديد، لتبني هذا 
البرنامج، أو على األقل لالستنارة به في هذه 
»كــل  أن  والــدقــيــقــة«، مضيفًا  الصعبة  الــفــتــرة 
يـــوم تــتــم خــســارتــه لــيــس فــي صــالــح تــونــس، 
ألن هناك ضغطًا، واالتحاد لن يقبل إضاعة 
الــوقــت، ألن هــنــاك مــخــاوف مــن االنــــزالق إلــى 

مربع العنف«. 
ــار رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــيـ ــتـ وحــــــول مــعــايــيــر اخـ
ــــم شــــرط هو  الـــجـــديـــد، بــــنّي الـــطـــاهـــري أن »أهـ
الـــنـــزاهـــة، وأال يــكــون لـــه مــــاٍض مـــتـــورط بــأي 
ــه تــــضــــارب مــصــالــح،  ــ شـــكـــل مــــن األشــــكــــال ولـ
فـــريـــق، وأال يحكم  إدارة  عــلــى  ــادرًا  ــ قـ ويـــكـــون 
كــل وزيــر بمفرده وتــكــون لــه حكومة وحــده«. 
وأعلن أنه باستثناء اللقاء الذي جمع رئيس 

مــصــلــحــة وطــنــيــة لــلــخــروج مـــن األزمــــــة«، فقد 
الــحــكــومــة سريعًا  إلـــى ضــــرورة تشكيل  ــا  دعـ
الثالثني يومًا. وقال  انتهاء مدة  انتظار  دون 
»هـــنـــاك الــعــديــد مـــن الــتــحــديــات الـــقـــادمـــة، من 
عودة مدرسية ووضع صحي دقيق وموسم 
زراعي وموازنة تكميلية، وجلها تحتاج إلى 
الحكومة  »تشكيل  أن  مبينًا  سياسي«،  قــرار 

ضروري لتطبيق برنامج واضح«. 
ومــــــــع طــــــي الــــــبــــــالد ثــــلــــث مــــــــدة اإلجـــــــــــــراءات 
واملــحــددة  سعّيد  أعلنها  الــتــي  االستثنائية 
ــكـــشـــف بــــعــــد عـــــن هـــويـــة  بــــشــــهــــر، فــــإنــــه لـــــم يـ
رئــيــس الــحــكــومــة الــثــالــث مــنــذ بــدايــة واليــتــه 
عن  وال   ،2019 األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي 
ــراءات  مــالمــح الــحــكــومــة املــرتــقــبــة وال عــن إجــ
تــشــكــيــلــهــا. وتــــتــــداول األوســـــــاط الــســيــاســيــة 
واإلعـــالمـــيـــة أســـمـــاء الـــعـــديـــد مـــن املــرشــحــني 
ــراء ورجـــــال قــانــون  ــبـ مـــن وزراء ســابــقــني وخـ
وأمـــــــن. وتـــشـــتـــرك مـــواصـــفـــات الــشــخــصــيــات 
الـــوالء لسعّيد أواًل، وفي  املــتــداولــة فــي عامل 
االستقاللية عن األحزاب ثانيًا، وفي التجربة 
وقال  ثالثًا.  القانونية  والخبرة  االقتصادية 
»العربي  املحلل السياسي ماجد البرهومي، لـ
الـــجـــديـــد«، إنــــه »مــــن الــطــبــيــعــي واملـــتـــوقـــع أن 
يعني سعّيد شخصية غير متوقعة وبشكل 
مفاجئ من خــارج املنظومة«، مشيرًا إلــى أن 
»سعّيد نفسه شخصية من خارج املنظومة«. 
وأضــــاف أن »رأي مــديــرة الـــديـــوان الــرئــاســي 
نادية عكاشة سيكون محددًا وحاسمًا، فهي 
املشهد  وفــي  القصر  فــي  رئيسيًا   

ً
فــاعــال تعد 

الـــحـــالـــي«. ولـــم يــســتــبــعــد أن »تـــكـــون عكاشة 
رئيسة حكومته املقبلة«. تحاول خريطة الطريق إيجاد منهج اقتصادي تنموي جديد )فتحي بلعيد/فرانس برس(

خاصمتابعة

تلقى سعيّد »دعمًا 
مصريًا مطلقًا لإلجراءات 

التي اتخذها«

البياتي: نحن أمام عودة 
قريبة لدفعات أولى من 

أهالي المدينة

يتواتر الحديث عن انفراج 
في ملف إعادة أهالي 

مدينة جرف الصخر 
العراقية إليها، بعد 

مفاوضات جرت بين 
تحالف سياسي وفصائل 

مسلحة تسيطر على 
المدينة

Wednesday 4 August 2021 Wednesday 4 August 2021
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سياسة

لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية

سرقة األراضي بال إثارة غضب الخارج

البؤر االستيطانية الرعوية

مئات البؤر الرعوية 
تنتشر في السهول 

والجبال بالضفة

رام اهلل ـ سامر خويرة

أحد عشر شهرًا فقط كانت كفيلة 
ــفــــرض مـــســـتـــوطـــن إســـرائـــيـــلـــي  بــ
سيطرته شبه املطلقة على مئات 
الــدونــمــات الــزراعــيــة والــرعــويــة، إلــى الشرق 
مــن قــريــة بــيــت دجـــن، شـــرق مــديــنــة نابلس، 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، لتتحول 
ــى بــــؤرة  ــ تـــلـــك املــنــطــقــة املــســيــطــر عــلــيــهــا إلـ
قــوات االحتالل  مــرأى مــن  استيطانية على 

اإلسرائيلي.
الـــحـــال فـــي بــيــت دجــــن يــعــكــس واقـــعـــا يتم 
فـــرضـــه عــلــى األرض، فــهــنــاك مـــئـــات الــبــؤر 
التي تنتشر في السهول والجبال  الرعوية 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة، وتـــحـــديـــدًا فـــي األغـــــوار، 
والــتــي تــضــم آالف الــدونــمــات مــن األراضـــي 
الــزراعــيــة واملــراعــي الــخــضــراء، كما يوضح 

مراقبون ونشطاء.
فــوجــئ األهــالــي فــي بيت دجــن باملستوطن 
ومعه عائلته الصغيرة، وقطيع من األبقار، 
ُيــســّيــج أرضـــا ويــنــصــب خيمة ويــضــع بيتا 
 فــي مــوقــع اســتــراتــيــجــي مــن األرض 

ً
متنقال

ــوار، ويمكن مــشــاهــدة جبال   على األغــ
ّ

مــطــل
األردن بوضوح منه. وعلى الفور، بات املوقع 
الذي تحول إلى بؤرة استيطانية »رعوية« 
يحظى بحماية جيش االحتالل اإلسرائيلي، 
الــــذي يــحــرســه عــلــى مــــدار الـــســـاعـــة، ويــمــنــع 

الفلسطينيني من الوصول إليه.
فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــنــاشــط فـــي املــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة فـــي قــريــة بــيــت دجــــن مــحــمــد أبــو 
أنه  الــجــديــد«: »صحيح  لـ«العربي  رضـــوان، 
مستوطن واحد، لكن خطورة ما أقدم عليه 
ـــه شــجــع مــســتــوطــنــني آخــريــن  تــكــمــن فـــي أنـ
ــاٍن بــؤرة  عــلــى تــقــلــيــده، إذ أقـــام مستوطن ثـ
التابعة  رعــويــة ملاشيته شــرق خــربــة طــانــا 
لبلدة بيت فوريك، شرق نابلس، فيما أنشأ 
 على قمة 

ً
ثالث حظيرة ووضع بيتا متنقال

جبل مطل على قرية سالم املجاورة. تخّيل 

بــؤرًا  ويــنــشــئــون  مــزارعــهــم  عليها  ليقيموا 
يسيطرون  وبــالــتــالــي  رعــويــة،  استيطانية 
املراعي املحيطة به  على املكان ويستغلون 
ألبقارهم ومواشيهم، فيما ُيمنع املزارعون 
والرعاة الفلسطينيون من االقتراب من تلك 

األمكنة، ألن ذلك قد يكلفهم حياتهم«.
ــمـــة إلــــى أنــــه »عــلــى الـــرغـــم من  ويــشــيــر دراغـ
صغر مساحة البؤر االستيطانية الرعوية، 
على  وامــتــدادهــا  الحقيقي  تــأثــيــرهــا  أن  إال 
األرض يــزيــد بــأضــعــاف عـــن املــســتــوطــنــات 
املــكــونــة مــن أبــنــيــة، والــتــي يبقى امــتــدادهــا 
ــار املـــبـــانـــي، لكن  ــ مـــحـــصـــورًا نــســبــيــا فـــي إطـ
البؤر الرعوية ال حدود لها، فأينما وصلت 
حــدود  تكون  وأغنامهم  املستوطنني  أبــقــار 

البؤرة«.
من  راعــيــا  فلسطيني  راٍع  صــــادف  مــا  وإذا 
بجنود  يستقوي  الثاني   

ّ
فــإن املستوطنني، 

االحتالل وحراس أمن املستوطنات القريبة، 
الــذيــن يــحــضــرون عــلــى الــفــور لــلــمــكــان وقــد 

ويــصــادرون  الفلسطيني  الــراعــي  يعتقلون 
أغنامه.

ــع الــــــرعــــــاة  ــنـــ ـــم مـــ ــتــ ــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ذلــــــــــــك، يـ
الــفــلــســطــيــنــيــني مـــن الـــوصـــول إلــــى مــصــادر 
ــيـــاه، حــيــث يــتــم تــغــريــم صــاحــب املــاشــيــة  املـ
بــحــال االقــتــراب مــن تلك املــصــادر، وهـــذا ما 
جرى تماما مع الراعي فتحي دراغمة، الذي 
 300( ألــف شيكل  بمبلغ  أخــيــرًا  تــم تغريمه 
القريب  الشارع  أبقاره  قطع  بحجة  دوالر(، 
ــلــــوة«، بــــاألغــــوار  ــــني الــــحــ ــاه »عـ ــيـ مــــن نـــبـــع مـ

الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية.
 »هـــذه 

ّ
ــــارف دراغـــمـــة إن ويـــقـــول الــنــاشــط عـ

ــــي املـــاشـــيـــة  ــربـ ــ ــد مـ ــ ــة ضــ ــ ــحــ ــ ــة واضــ ــاســ ــيــ ســ
يالحقونهم  املــســتــوطــنــون  الفلسطينيني؛ 
فــي املــراعــي، وجــيــش االحــتــالل يحتجزهم، 
ــفــرض غــرامــات مالية عليهم مــن قبل ما 

ُ
وت

بحجة  اإلسرائيلية  الطبيعة  بهيئة  يعرف 
حماية الغطاء النباتي. وأخيرًا انضمت إلى 
هؤالء شرطة االحتالل التي حررت مخالفة 
ــــف شـــيـــكـــل ضــــد الـــــراعـــــي فــتــحــي  بــمــبــلــغ ألــ
ــاره قــطــعــت الــطــريــق  ــقـ ــة ملــجــرد أن أبـ ــمـ دراغـ
الــقــريــب مــن نــبــع عــني الــحــلــوة الـــذي سيطر 
عليه املستوطنون أخيرًا، فماذا كان سيحل 

به لو أن األبقار شربت من النبع؟«.
ويـــحـــاول االحـــتـــالل أن يــكــّرس نــظــام الــبــؤر 
الرعوية، حيث  البؤر  ومنها  االستيطانية، 
يتم اإلتيان باملستوطن مع أغنامه وأبقاره، 

ووضعه قــرب أقــرب تجمع بــدوي أو رعوي 
فلسطيني يتم التخطيط لتهجيره، ومن ثم 
يتم مّد املستوطن بكل الخدمات وحمايته، 
وتــســهــيــل عــمــلــيــة اســتــيــالئــه عــلــى مــصــادر 
ــي املــقــابــل  ــاه واألراضــــــــي الــخــصــبــة، وفــ ــيـ املـ
 الطرف عن تعّرض سكان ذلك 

ّ
يجري غض

إلجبارهم  املــســتــمــرة،  لــالعــتــداءات  التجّمع 
ــا يـــؤكـــده لـــ«الــعــربــي  عــلــى الـــرحـــيـــل، وفــــق مـ
الــجــديــد«، الــخــبــيــر فــي شــــؤون االســتــيــطــان 

جمال جمعة.
 »بناء املستوطنات أو منح 

ّ
ويرى جمعة أن

قبل  مــن  القانونية  الصفة  الصغيرة  الــبــؤر 
حــكــومــة االحــتــالل قــد يثير رفـــض املجتمع 
الدولي، الذي ال يعترف باالستيطان، فيما 
يــعــتــبــر الـــقـــانـــون الــــدولــــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ويعتبر  أراضـــي محتلة،  الشرقية  والــقــدس 
جــمــيــع أنــشــطــة بـــنـــاء املــســتــوطــنــات هــنــاك 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة«. ويـــضـــيـــف جـــمـــعـــة: »لــكــن 
هــــذا الــشــكــل مـــن الـــبـــؤر )الـــرعـــويـــة( ال يثير 
ملتوية  طــرق  هــذه  وبالتالي  أحـــد،  حفيظة 
املزيد  لسرقة  االحتالل  تنتهجها حكومات 
من األراضي من دون أن ينتبه أحد لخطورة 
الراعي  »املستوطن   

ّ
أن معتبرًا  يــجــري«،  مــا 

اإلسرائيلي  االستيطاني  املخطط  من  جــزء 
أراضــي  قــدر ممكن من  أكبر  للسيطرة على 
تقام  التي  الرعوية  للبؤر  املجاورة  البلدات 

على أراضي الفلسطينيني«.

توظف سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي كل إمكانياتها 
في سبيل السيطرة على 

أراضي الفلسطينيين، 
وأحد أشكال ذلك تسهيل 

إقامة البؤر الرعوية من 
قبل المستوطنين الرعاة

قطيع غنم لمستوطنين جنوبي نابلس )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

أنشأوا  عائالتهم  مع  مستوطنني  ثالثة   
ّ
أن

ثـــالث بـــؤر رعـــويـــة فـــي مــســاحــة ال يــتــجــاوز 
قطرها بضع كيلومترات«.

ووفق أبو رضوان، فإن »إسرائيل وجيشها 
يحمون أولئك اللصوص على مدار الساعة، 
وكل من يقترب منهم يكون مهددًا بالقتل، 
كــمــا جــــرى فـــي قــريــتــنــا بــيــت دجــــن عــنــدمــا 
اســـتـــشـــهـــد الــــشــــاب عــــاطــــف حـــنـــايـــشـــة )فـــي 
ــــالل مــحــاولــتــه  ـــي(، خـ ــاضــ ــ املـ آذار  مـــــــارس/ 
ــالــــي الـــقـــريـــة صــــّد ذلــــك املــســتــوطــن عن  وأهــ
الـــتـــمـــادي فـــي ســـرقـــة األراضــــــــي«. ويــضــيــف 
ــتــــالل تــوفــر  ــكـــومـــات االحــ أبــــو رضـــــــوان: »حـ
لــلــمــســتــوطــنــني أيــضــا الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة من 
طرق وماء وكهرباء، ما يعني موافقة علنية 
على وجــود تلك الــبــؤر، بــادعــاء أنها مقامة 
ــة، ولـــيـــس عــلــى مــلــكــيــات  ــ ــ ــي دول ــ عــلــى أراضــ

خاصة للفلسطينيني«.
وقطعت تلك البؤرة املقامة على أراضي قرية 
بيت دجــن التواصل بني األخــيــرة واألغــوار 
وحتى محافظتي طوباس وأريحا بالضفة 
الــغــربــيــة، وهــنــاك طــريــق يــصــل بــني قريتي 
الـــنـــصـــاريـــة وبـــيـــت دجـــــن، لـــم يــعــد األهـــالـــي 
يــســتــطــيــعــون ســلــوكــه، »لــقــد كــــان املتنفس 
ــتــــالل الــطــرق  الـــوحـــيـــد فـــي حــــال أغـــلـــق االحــ
أبو  يوضح  مــا  بحسب  للقرية«،  الرئيسية 

رضوان.
ــيــــت دجــــن  ــي بــ ــ ــن فــ ــتــــوطــ ولـــــــم يـــكـــتـــف املــــســ
بتسييج األرض التي سيطر عليها ونصب 
خيمة ووضع بيت متنقل داخلها، بل عمل 
على توسيع البؤرة، فشق طريقا نحو شرق 
قــريــة بيت دجـــن، مــا يعني االســتــيــالء على 
ــم، وتــرتــب  مــســاحــة تــربــو عــلــى 20 ألـــف دونــ
على ذلك عدم قدرة املزارعني الفلسطينيني 
مـــــن أصـــــحـــــاب الــــــثــــــروة الــــحــــيــــوانــــيــــة عــلــى 
الــوصــول إلــى أراضــيــهــم فــي تلك املساحات 
الــــشــــاســــعــــة إال بــــشــــق األنــــــفــــــس، مـــــن أجــــل 
حــراثــتــهــا وزراعـــتـــهـــا. وأيــضــا بـــات الــخــوف 
يتهدد رعاة األغنام من التجّول في املنطقة 
ورعي املواشي، وهم يتعرضون لتهديدات 
منه ومــن جيش االحــتــالل الــذي يحميه، ما 

يهدد القطاع الزراعي في القرية برمته.
وتنتشر في األغوار عشرات البؤر الرعوية، 
وأبــقــاره  ماشيته  املستوطن  ُيحِضر  حيث 
ويـــخـــتـــار مــوقــعــا يـــكـــون قــريــبــا مـــن املــــروج 
الخضراء ومصادر املياه، ليقيم عليه البيت 

وحظيرة املواشي.
ويقول الناشط الحقوقي الفلسطيني عارف 
السلوك  »هــذا  الجديد«:  لـ«العربي  دراغــمــة، 
بــــات ديـــــدن كــثــيــٍر مـــن املــســتــوطــنــني الــذيــن 
الغربية  بالضفة  حيوية  مــواقــع  يــخــتــارون 
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