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الخارجية في مسقط 
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محاولة ُعمانية 
لدفع السالم

االنتخابات الجزائرية: امتحان صـعب ألحزاب السلطة السابقة

يشهد الملف اليمني حراكًا مكثفًا تقوده سلطنة عمان لدفع الحل السياسي، وذلك 
عبر زيارة وفد منها صنعاء إلقناع الحوثيين بالدخول في مفاوضات سالم، بالتوازي 
واشنطن  وّجهتها  اتهامات  بعد  وذلك  مسقط،  في  يمني  وفد  استقبال  مع 

للحوثيين بالمسؤولية عن اإلخفاق في التوصل إلى وقف للنار

عدن ــ العربي الجديد

غــــداة إعــــان الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة 
عن اإلخــفــاق في التوصل إلــى وقف 
إلطـــاق الــنــار فــي الــيــمــن، واتهامها 
ــفـــاق  ــذا اإلخـ ــ الـــحـــوثـــيـــن بـــاملـــســـؤولـــيـــة عــــن هـ
وبعدم اتخاذ خطوات نحو تسوية الصراع، 
ــفــت ســلــطــنــة عـــمـــان مـــن تــحــركــاتــهــا لــدفــع 

ّ
كــث

مفاوضات السام وإقناع جماعة الحوثين 
ــار. فــفــي حـــن وصـــل وفـــد عماني  ــنـ بــوقــف الـ
ــاء، كــانــت  ــعـ ــنـ ــبـــت، إلـــــى صـ ــع، أمـــــس الـــسـ ــيــ رفــ
ــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي  ــ مــســقــط تــســتــقــبــل وزيـ

أحمد عوض بن مبارك.
ــــى صــنــعــاء،  ــانـــي، أمــــــس، إلـ ــمـ ــد عـ ــ ووصــــــل وفـ
ــفـــاوضـــن الــحــوثــيــن محمد  بــرفــقــة كــبــيــر املـ
عــبــد الـــســـام وقــيــاديــن فـــي صــفــوف جماعة 
الله« كانوا في مسقط منذ سنوات.  »أنصار 
وقــــال عــبــد الـــســـام، فـــي تــصــريــحــات نقلتها 
 
ّ
إن الجماعة،  باسم  املتحدثة  »املسيرة«  قناة 
زيارة الوفد العماني هدفها »التباحث حول 
الـــوضـــع فـــي الــيــمــن عــلــى أســــاس مــبــدأ حسن 
الـــجـــوار واملـــصـــالـــح املــشــتــركــة«. وأشـــــار عبد 
 جــمــاعــتــه »تــعــمــل عــلــى الــدفــع 

ّ
الــســام إلـــى أن

وكذلك  اإلنــســانــي  للوضع  ترتيبات  بعملية 
عملية الـــســـام« فــيــمــا نــقــلــت وكــالــة »فــرانــس 
ــــرس« عــــن مــــســــؤول حـــوثـــي لــــم تــكــشــف عــن  بــ
والقيادين  العمانين  املــســؤولــن   

ّ
أن اســمــه، 

بزعيم  سيجتمعون  الــحــوثــيــن  صــفــوف  فــي 
الجماعة عبد امللك الحوثي »لحلحلة األزمة«. 
 زيــارة الوفد العماني هي 

ّ
وأضــاف: »يبدو أن

النار  إلقناع )قيادة( الحوثين بوقف إطاق 
والدخول في مفاوضات سام«. وذكرت قناة 
الوفد   

ّ
أن عــن مصدر مطلع،   

ً
نقا »الــجــزيــرة« 

 لــأزمــة، 
ّ

الــعــمــانــي سيبحث، إضــافــة إلـــى حـــل
إعادة ترتيب الوضع الدبلوماسي والتواصل 

ــود تــمــثــيــل  ــ ــــدم وجــ ــــى عـ ــرًا إلـ مــــع مـــســـقـــط، نـــظـ
سنوات.  منذ  صنعاء  في  لعمان  دبلوماسي 
وهذه املرة األولى التي يصل فيها وفد عماني 
إلى صنعاء، منذ بدء الحرب قبل نحو سبع 

سنوات في اليمن، وفق وكالة »األناضول«.
ومن املرّجح أن يكون الوفد العماني واليمني 
قــد حــصــل عــلــى مــوافــقــة مــن قــبــل الــســعــوديــة، 
لـــدخـــول صــنــعــاء، بــحــكــم ســيــطــرة الــتــحــالــف 
بقيادتها على أجواء املطار املغلق منذ 2016. 
السماح  السابق  فــي  يرفض  التحالف  وكــان 
إلى  بالعودة  آخرين  وقيادين  السام  لعبد 
منذ  الحوثين،  لسيطرة  الخاضعة  صنعاء 
شاركوا في محادثات سام في الكويت، قبل 

خمس سنوات.
وتـــلـــعـــب ســلــطــنــة عـــمـــان دورًا رئـــيـــســـيـــا فــي 
األميركي  والجانب  الحوثين  بن  الوساطة 
والــســعــودي، فــي مــا يــخــص مـــبـــادرات إنــهــاء 
ــا لــعــبــد الـــســـام، فــإن  ــقـ ــة الــيــمــنــيــة. ووفـ ــ األزمــ
بذلت  التي  للجهود  استكماال  تأتي  الــزيــارة 
فـــي الــســلــطــنــة. ومـــن املـــقـــرر أن يــبــحــث الــوفــد 
ــتـــي طــرحــهــا  الـــعـــمـــانـــي الـــنـــتـــائـــج األخــــيــــرة الـ
ــركـــي تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ،  ــيـ املـــبـــعـــوث األمـ
واألمـــمـــي مــارتــن غــريــفــيــث. وكــــان املــبــعــوثــان 
قــد أجــريــا جــوالت مكوكية فــي املنطقة لدفع 
جــهــود الــســام إلـــى األمــــام. والــتــقــى غريفيث 
وليندركينغ مسؤولن في صفوف الحكومة 
ــان  ــ ــي مـــســـقـــط. وكـ ــ ــيــــن فـ الـــيـــمـــنـــيـــة والــــحــــوثــ
ــراف الـــنـــزاع الــيــمــنــي خــال  ــ غــريــفــيــث دعـــا أطـ
زيارة إلى صنعاء االثنن، إلى االستفادة من 
الزخم الدبلوماسي اإلقليمي والدولي إلنهاء 
الــــحــــرب، مــتــحــّدثــا عـــن »طـــاقـــة دبــلــومــاســيــة 

حقيقية لم تكن موجودة من قبل«.
وبــالــتــوازي مــع وصـــول الــوفــد الــعــمــانــي إلــى 
صــنــعــاء، بــدأ وفــد حكومي يمني زيـــارة إلى 
وتــرأس  العمانين.  املسؤولن  للقاء  مسقط 

أحمد عوض  اليمني  الخارجية  وزيــر  الوفد 
ــذي الـــتـــقـــى نـــظـــيـــره الــعــمــانــي  ــ بــــن مــــبــــارك، الــ
بــن مبارك  وأكـــد  البوسعيدي،  بــن حمد  بــدر 
اآلراء  تبادل  على  الشرعية  الحكومة  حــرص 
مـــع املــســؤولــن فـــي الــســلــطــنــة، والـــدفـــع قــدمــا 
اليمن، باعتباره املطلب  لتحقيق السام في 
ت 

ّ
الــرئــيــس لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، مــقــابــل تعن

مليشيا الحوثي ورفضها التام للسام، على 

الجزائر ــ عثمان لحياني

تخوض أربعة من أحزاب السلطة، التي كانت 
تــشــّكــل الـــحـــزام الــســيــاســي لــلــرئــيــس الــســابــق 
عبد العزيز بوتفليقة، االنتخابات البرملانية 
ــزيـــران  ــيـــو/حـ ــي 12 يـــونـ ــــررة فــ ــقـ ــ ــبــــكــــرة، املـ املــ
ــيـــاســـي ســـلـــبـــي مــثــقــل  ــيـــد سـ ــي، بـــرصـ ــالــ ــحــ الــ
باالتهامات التي توّجه إليها بسبب مواقفها 
السابقة، ولتبنيها ترشيح بوتفليقة لوالية 
الشعبي  الــحــراك  رئــاســيــة خــامــســة، أحبطها 
إضافة   ،2019 فبراير/شباط  تظاهرات  بعد 
»أحزاب الفساد«، نتيجة تورط  إلى وسمها بـ
كــبــار قــيــاداتــهــا مــن الــصــف األول فــي قضايا 
ــام، وشــــهــــدت نــزيــفــا  ــعــ ــال الــ ــ فـــســـاد ونـــهـــب املــ
ــادًا فـــي صــفــوفــهــا نــتــيــجــة لـــذلـــك، وهــــو ما  ــ حـ
تلقيها هزيمة  إمكانية  مــؤشــرات على  طــرح 
انــتــخــابــيــة، وتــقــلــصــا كــبــيــرًا لــعــدد مــقــاعــدهــا 
تخلت  بعدما  خصوصا  املقبل،  البرملان  فــي 

السلطة عنها.
في االنتخابات البلدية التي جرت عام 1990، 

حد تعبيره. وفي سياق الحراك الدبلوماسي 
أمـــــس، اســتــقــبــل الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
ــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي  ــــادي، وزيــ مــنــصــور هـ
ووفــدًا  الصباح،  املحمد  ناصر  أحمد  الشيخ 
ــمــه رســـالـــة مـــن أمــيــر الــكــويــت 

ّ
مــرافــقــا لـــه، ســل

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، لم يتم 
الكشف عن مضمونها. وجدد الوزير الكويتي 
ــــاده الـــثـــابـــت تـــجـــاه الــيــمــن  تـــأكـــيـــد مـــوقـــف بــ
ودعـــمـــه ومــســانــدتــه ومــــؤازرتــــه فـــي مختلف 
املــواقــف والـــظـــروف. وبــحــســب وكــالــة »ســبــأ« 
اللقاء  خــال  جــرى  هـــادي،  لحكومة  التابعة 
اســتــعــراض الــعــاقــات األخــويــة بــن البلدين، 
وأوجــه التعاون في شتى املجاالت والفرص 
الــداعــمــة لــتــطــويــرهــا، إلـــى جــانــب الــتــطــورات 
ــهــــود املـــبـــذولـــة  اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة والــــجــ
تجاهها، فيما يتصل بأوضاع اليمن وبحث 
فـــرص الــســام، بــمــا يــعــزز األمـــن واالســتــقــرار 
املنشود لليمن واملنطقة بصورة عامة. وأكد 
هــادي »موقفه الــدائــم نحو الــســام والــحــوار 
ووقـــف الــحــرب وتنسيق املــواقــف والــجــهــود 
 دولـــة الكويت 

ّ
مــع األشــقــاء فــي الــكــويــت، وأن

كــانــت ســبــاقــة فــي دعــمــهــا لــلــحــوار والتنمية 
والـــســـام«. مــن جــهــتــه، أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة 

خــســر حـــزب »جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي« 80 
فــي املــائــة مــن الــبــلــديــات الــتــي كـــان يحكمها 
 .1988 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  انتفاضة  قبل 
وشــهــد الـــــدور األول لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
األول 1991،  التي جــرت في ديسمبر/كانون 
هزيمة ساحقة ومهينة لحزب السلطة األول. 
واملعطيات  السياسية  الــظــروف  تبدو  الــيــوم 
االنــتــخــابــيــة نــفــســهــا بــالــنــســبــة إلــــى »جــبــهــة 
ــزاب  ــنـــي«، كــمــا لـــعـــدد مـــن أحــ الــتــحــريــر الـــوطـ
الــســلــطــة، الــتــي كــانــت تــســتــفــيــد مـــن الــرعــايــة 
االنــتــخــابــيــة والــتــاعــب بــالــنــتــائــج، للتعرض 
الحراك  انتفاضة  بعد  انتخابية  هزيمة  إلــى 

الشعبي في فبراير 2019.
وتـــنـــبـــئ الـــكـــثـــيـــر مــــن املـــعـــطـــيـــات وتـــوقـــعـــات 
املراقبن، بأن أحزاب السلطة األربعة، »جبهة 
ــنــــي« و»الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي  ــتـــحـــريـــر الــــوطــ الـ
ــر«  ــزائــ ــجــ ــع أمــــــل الــ ــمــ ــجــ ــراطــــي« و»تــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
و»التحالف الجمهوري«، تتوجه نحو فقدان 
األغلبية التي كانت تتمتع بها في البرملانات 
ــة، إذ كــــانــــت تــــحــــوز عـــلـــى أكــــثــــر مــن  ــقـ ــابـ ــسـ الـ
 ،1997 انتخابات  منذ  الــبــرملــان  مقاعد  ثلثي 
خــصــوصــا »جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر«، الـــتـــي كــانــت 
تحوز أكثر من 160 مقعدًا و»التجمع« الذي 
كان يحوز97 مقعدًا من مجموع 465 مقعدًا. 
محطة  املقبلة  االنتخابات  تمثل  أن  ع 

َ
وُيتوق

املـــواالة،  أحـــزاب  مــن  نهائي لحزبن  لتحييد 
ــى الـــهـــامـــش الـــســـيـــاســـي، وهــمــا  ودفــعــهــمــا إلــ
»الــتــجــمــع مـــن أجــــل الـــجـــزائـــر«، و»الــتــحــالــف 
الــجــمــهــوري«، والــلــذيــن أظـــهـــرا عــجــزًا كبيرًا 
إلــى حزب  إضافة  االنتخابية،  الحملة  خــال 
والذي  الجزائرية«،  الشعبية  »الحركة  ثالث، 
تجّمد نشاطه السياسي منذ اعتقال رئيسه 

عمارة بن يونس.
ــل إعــــــــان الـــتـــرشـــيـــحـــات لـــانـــتـــخـــابـــات  ــبــ وقــ
الـــبـــرملـــانـــيـــة فــــي مـــــــــــارس/آذار املــــاضــــي، كـــان 
الــعــشــرات مــن كـــوادر أحـــزاب السلطة غــادروا 

الــــكــــويــــتــــي، دعــــــم بـــــــاده لـــلـــيـــمـــن وقـــيـــادتـــهـــا 
الحوار  ومرجعيات  بهادي  ممثلة  الشرعية 
والسام والقرارات األممية ذات الصلة حتى 
األمــن  فــي  اليمني  الــشــعــب  تطلعات  تحقيق 
الكويت  دعم  إلى  الفتا  واالستقرار،  والسام 
للمبادرة السعودية إلحال السام في اليمن 
والتي قوبلت بإجماع وترحيب دولي ملا فيه 

مصلحة الشعب اليمني، وفق »سبأ«.
الــتــطــورات بعدما اتهمت وزارة  وتــأتــي هــذه 
الـــخـــارجـــيـــة األمــــيــــركــــيــــة، الـــجـــمـــعـــة، جــمــاعــة 
ــــن اإلخـــــفـــــاق فــي  الــــحــــوثــــي، بـــاملـــســـؤولـــيـــة عـ
ها لم 

ّ
التوصل إلــى وقــف إلطــاق الــنــار، وبأن

تتخذ خطوات نحو تسوية الصراع. وذكرت 
ه »في حن تثير أطراف 

ّ
الخارجية األميركية أن

عدة، مشاكل داخل اليمن، يتحّمل الحوثيون 
مسؤولية كبرى عن رفض املشاركة الدؤوب 
في وقــف إطــاق النار واتــخــاذ خطوات لحل 
النزاع املستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات 
والــــــذي تــســبــب فـــي مـــعـــانـــاة تـــفـــوق الــوصــف 
ــار بــيــان الــخــارجــيــة  ــ لــلــشــعــب الــيــمــنــي«. وأشـ
 املبعوث األميركي الخاص لليمن تيم 

ّ
إلى أن

بــعــد جــولــة زار  الــخــمــيــس،  عـــاد،  ليندركينغ، 
خالها السعودية وُعمان واإلمارات واألردن، 

ســفــيــنــتــهــا بــحــثــا عـــن مـــســـار ســيــاســي آخـــر، 
املــرحــلــة، بعد تخلي  أحـــزاب  لــم تعد  لكونها 
ــدد كبير  الــســلــطــة عــنــهــا. وفــيــمــا اســـتـــقـــال عــ
الــتــوجــه نحو تشكيل  كــثــيــرون  ــل 

ّ
فــض منهم، 

قـــوائـــم مــســتــقــلــة، أو بــحــثــا عـــن الــتــرشــح في 
قوائم أحزاب أخرى، على غرار مناضلن في 
قوائم  إلــى  انضموا  الديمقراطي«  »التجمع 
ائــتــاف مدني  فــي  انــضــوت أغلبها  مستقلة، 
املــتــن«، فيما شــّكــل العضو  بــاســم »الحصن 
كــوراد  رشيد  التحرير«  »جبهة  فــي  القيادي 
قائمة مستقلة قبل أن يتم رفضها. وحاولت 
كوادر من الصف الثاني االنضمام إلى قوائم 
ــرار مــســؤول محافظة  أحــــزاب أخــــرى، عــلــى غـ
»جــبــهــة الــتــحــريــر« محمد  املــنــطــقــة الــثــالــثــة لـــ
أوكيلي، الذي انضم إلى قائمة حركة »البناء 
السابق عــن »جبهة  النائب  الــوطــنــي«. وقـــّدم 
التحرير« عبد القادر حدوش قائمة مستقلة 
حــدوش،  وقــال  للجالية.  الثانية  املنطقة  فــي 
ــل خـــوض  ــ

ّ
ــد«، إنـــــه »فــــض ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ

االنتخابات بقائمة مستقلة عن الحزب، لكون 
إعــــادة هيكلة وتطهير  إلـــى  يــحــتــاج  األخــيــر 
جـــديـــدة، بــعــدمــا كـــان قــد عــشــش فــيــه الــفــســاد 
واستبعد الكفاءات النزيهة، وتسّبب ذلك في 
للخيارات  طبيعية  كنتيجة  صــورتــه  تـــردي 

الخاطئة لقيادات الحزب«.
وتقر قــيــادات األحـــزاب األربــعــة بحقيقة هذه 
االنتخابية،  املنافسة  وبصعوبة  املــؤشــرات 
خصوصا بعد تخلي السلطة عنها، وسحب 
الداخلية،  وزارة  يــد  مــن  االنــتــخــابــات  تنظيم 
لصالح هيئة مستقلة تشرف عليها بالكامل، 
بالنتائج. وهــذا كان  التاعب  بــاب  مــا يغلق 
قـــد عــّبــر عــنــه بـــوضـــوح عــضــو مــجــلــس األمـــة 
عــــن »جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر« مـــحـــمـــود قـــيـــســـاري، 
املاضي،  إبريل/نيسان  في  اقترح  كــان  الــذي 
ســحــب »جــبــهــة الــتــحــريــر« مـــن املــشــاركــة في 

االنتخابات، متوقعا هزيمة قاسية للحزب.

واالقتصادية  اإلنسانية  األزمــة  ناقش  حيث 
اليمن مع مسؤولن حكومين ويمنين  في 
ــل  ــ ــواصـ ــ ــــن. وأضـــــــافـــــــت: »يـ ــ ــيـ ــ ــ ــاء دولـ ــ ــ ــركـ ــ ــ وشـ
الــحــوثــيــون هجوما مــدمــرًا على مـــأرب يندد 
الــدولــي ويــفــرض عــزلــة متزايدة  بــه املجتمع 
 
ّ
أن إلــى  الــجــمــاعــة«. وأشـــارت الخارجية  على 
لــيــنــدركــيــنــغ أجــــرى مــحــادثــات مــع اليمنين 
حــــول تــعــزيــز »عــمــلــيــات شـــامـــلـــة« يــمــكــن أن 
تساعد املواطنن في مناقشة مستقبل الباد 

وتعزز الجهود الرامية إلى تحقيق السام.
مــقــابــل ذلــــك، كـــان الــحــوثــيــون يــتــحــدثــون عن 
استمرار عمليات التحالف بقيادة السعودية 
في مناطق مختلفة. وذكرت النسخة التابعة 
 قــوات 

ّ
للحوثين مــن وكــالــة »ســبــأ« أمــس، أن

الــتــحــالــف واصــلــت خـــرق اتــفــاق وقـــف إطــاق 
 
ّ
الــــنــــار فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة، فـــيـــمـــا شـــن
ــيـــران 15 غـــــارة عــلــى مــحــافــظــتــن خــال  الـــطـ
الساعات الـــ24 السابقة على اإلعــان. ونقلت 
 مــواطــنــن 

ّ
الـــوكـــالـــة عـــن مـــصـــدر عــســكــري أن

على  مدفعي ســعــودي  بقصف  أصيبا  اثنن 
منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، في 
الطيران غارتن على مديرية باقم  حن شن 

في محافظة صعدة.

وعـــن ذلـــك، قـــال الــكــاتــب واملــحــلــل السياسي 
»العربي  مولود ولد الصديق، في تصريح لـ
الجديد«، إن »االنتخابات البرملانية محطة 
ضــاغــطــة، وتــمــثــل رهـــانـــا مــغــايــرًا بالنسبة 
ــيـــر رهـــــــان األصـــــــوات  ــلـــطـــة، غـ ألحــــــــزاب الـــسـ
واملقاعد، مع التحوالت السياسية املفاجئة 
التي  واملــتــغــيــرات   ،2019 فبراير  حـــراك  بعد 
ــهــــزة الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــبـــاد  نــتــجــت عــــن الــ
والنظام السياسي، وفرضت عليها اجتياز 
امتحان  األول  نفسه،  الــوقــت  فــي  امتحانن 
ــر  ــثـ ــان الــــثــــانــــي األكـ ــحــ ــتــ ــكـــن االمــ ــد، لـ ــاعــ ــقــ املــ
السياسي  وجــودهــا  تثبيت  يخص  أهمية 
بــاألســاس، وإعــــادة تركيب صـــورة مغايرة 
لــصــورتــهــا املـــكـــرســـة فـــي الـــخـــيـــال الــشــعــبــي 

كــقــوى فـــاســـدة، وتــعــديــل املـــواقـــف املخجلة 
زالــت تاحقها«. وأضــاف  مــا  التي  السابقة 
ــرى تشتغل  ــ األخــ ــزاب  ــ ــ األحـ كـــانـــت  »إذا  ــه  أنــ
ــنــــاع الـــنـــاخـــبـــن بــبــرامــجــهــا  انـــتـــخـــابـــيـــا إلقــ
ومرشحيها، فإن أحزاب السلطة تبدو ضمن 
الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة فـــي ســيــاق التخلص 
مــن إرث املــرحــلــة الــســابــقــة، واالعـــتـــراف في 
مقام آخر بالتورط في الخيارات الخاطئة، 
والتبرؤ حتى من مواقف القيادات السابقة، 
التي يوجد بعضها في السجون حتى اآلن 

بسبب قضايا فساد«. 
وفي هذا السياق، يمكن فهم بعض اإلقرارات 
األخيرة التي أطلقها قــادة أحــزاب السلطة، 
عن  ألحزابهم  السياسية  املسؤولية  بشأن 

املـــظـــالـــم الــســيــاســيــة والـــقـــهـــر االجــتــمــاعــي، 
والـــنـــكـــبـــات االقـــتـــصـــاديـــة، والـــفـــســـاد الــــذي 

شهدته الباد في العقود السابقة.
لكن هذه اإلقرارات واالعترافات السياسية، 
ــرح ســـــــــؤااًل عـــمـــا إذا كــــــان ذلــــــك كــافــيــا  ــطــ تــ
ــزاب الــســلــطــة، وإقــنــاع  لتبييض صـــورة أحــ
الـــنـــاخـــبـــن أنــــهــــا بــــصــــدد تـــبـــنـــي خــــيــــارات 
مــغــايــرة. الــكــاتــب واملــحــلــل الــســيــاســي نصر 
ــد، ال يــعــتــقــد أنـــهـــا كـــذلـــك.  ــديــ ــن حــ ــن بــ ــديــ الــ
الــجــديــد«، إن  »العربي  لـ وقـــال، فــي تصريح 
التي صاحبت  الرئاسي  االئــتــاف  »أحـــزاب 
بوتفليقة، خصوصا طوال العهدة الرابعة، 
تــتــحــّمــل مـــســـؤولـــّيـــة أخـــاقـــّيـــة وتـــاريـــخـــّيـــة 
ــه األوضــــــــاع فــــي الـــجـــزائـــر.  ــيـ ــــت إلـ ــا آلـ فــــي مــ
ــزاب  األحــــ ــهـــذه  لـ األّول  الـــصـــف  ومـــســـؤولـــو 
والـــقـــيـــادات الــوســطــى، حـــاولـــت الــبــحــث عن 
خـــاص فــــردي، مــن دون الــرغــبــة أو الــقــدرة 
التفكير في اإلقـــدام على إجــراء  على مجّرد 
ــذار علني  ــتــ عــمــلــّيــة نــقــد ذاتـــــي يــتــلــوهــا اعــ
وطلب الغفران من الشعب، عّما اقترفته هذه 
األحــزاب«. وأضاف أن »هذه األحــزاب عادت 
التشريعّية  االنتخابات  لتشارك في مشهد 
قــيــاداتــهــا عن  الـــجـــزائـــرّيـــة، دون أن تــعــتــذر 
في  السياسي  والــتــواطــؤ  املرتكبة  األخــطــاء 
الغفران من  العهد السابق، ومن دون طلب 
الــذي دفع ثمن الخيارات الخاطئة،  الشعب 
الباد،  مقدرات  واستنزاف  نهب  وعمليات 
ــهــم في 

ّ
وحـــرمـــان مــايــن املــواطــنــن مــن حــق

أن  إلــى  السكن والعمل«. وخلص بن حديد 
»األحزاب لن تحقق وفق القانون االنتخابي 
الحالي، النتائج نفسها التي كانت تحققها 
ــــواء بفعل  فـــي االســتــحــقــاقــات الــســابــقــة، سـ
تــخــلــي الــســلــطــة عــنــهــا، أو انــكــشــافــهــا أمـــام 
العمق الشعبي. وهذه االنتخابات ستنهي، 
بحسب كل املؤشرات، هيمنة هذه األحزاب 

وتكشف حجمها الحقيقي«.

وفد من السلطنة في صنعاء إلقناع 
الحوثيين بالمفاوضات

تحدث غريفيث عن طاقة دبلوماسية لم تكن موجودة سابقًا )فرانس برس(

توقعات بأن تنهي االنتخابات هيمنة أحزاب السلطة السابقة )مصعب رويبي/األناضول(

عبسي سميسم

قد يقرأ بعضهم تصريح نائب 
وزير الخارجية الروسي ميخائيل 

بوغدانوف، حول إمكانية إجراء 
انتخابات مبكرة في سورية إذا 

توافقت املعارضة والنظام على ذلك، 
باعتباره نقلة نوعية في املوقف 

الروسي تجاه الصراع السوري، بعد 
عشرة أعوام من اندالعه وتقديم 

موسكو كل أنواع الدعم لبشار األسد 
ملواصلة الحرب ضد معارضيه. بيد 

أن إعادة حسابات بسيطة، والنظر 
إلى توقيت هذا التصريح، الذي جاء 

بعد االنتخابات الرئاسية التي أجراها 
النظام، وتغطية موسكو إلعادة 

انتخاب بشار األسد لوالية رئاسية 
جديدة، وما تخلل كالم بوغدانوف 
رت 

ّ
عن إمكانية القبول بطرح سخ

موسكو كل طاقاتها في سبيل 
عدم تحقيقه طوال سنوات الحرب، 
سيجعل قراءة املوقف تحتاج إلى 

العودة للخلف، لتفسير هذا التغيير. 
حقيقة، ليس من تبّدل في موقف 

روسيا، واألسد خيارها الرئيس وال 
يمكن القبول بغيره إال بصفقة كبيرة 
 حتى إرهاصاتها 

َ
مع الغرب، لم تتجل

بعد، لكن الروس اختاروا هذا التوقيت 
لتصريح بوغدانوف، في الوقت الذي 
ينتشي فيه األسد »بانتصاره« في 

االنتخابات بمساعدتهم، ليوصلوا له 
رسالة مفادها: إن بقاءك في الحكم 

لسبع سنوات، كما تعتقد، أمر مرتبط 
بموقف منا، وعندما نقبل بالحل 

سنأتي بك إليه صاغرًا، دون أن يكون 
لديك رفاهية التفكير بخيارات. يريد 
الروس أن يضبطوا إيقاع تصرفات 
األسد، قبل أن يشذ منتشيًا بفوزه 

نحو إيران، فال يزال صراع النفوذ بني 
الروس واإليرانيني قائمًا على األرض 

السورية.
»فركة األذن« الروسية لألسد، تعد 

استباقية من قبل الروس، وهي خفيفة 
نوعًا ما، وقد يزيدون عيارها في 

حال أقدم األسد على ما ال يعجبهم. 
صيف العام املاضي، كان األسد يهم 

بتسليم ميناء الالذقية إليران بصفقة 
استثمارية كبيرة، منعتها روسيا في 
اللحظات األخيرة، وحّدت من الوجود 
اإليراني في امليناء، لكنها عمدت إلى 

»فرك أذن« األسد بقوة بعد ذلك، حني 
التقى سكرتيرها في األمم املتحدة 
بمجموعة من العلويني املعارضني 

للنظام في الخارج، بالتزامن مع بدء 
تنفيذ عقوبات »قيصر« وتهديدها 

لكيان النظام، حينها قال الروس 
ل 

ّ
لألسد: إذا كنت تعتقد بأننا نفض

العلويني في السلطة، فنحن نعرف 
غيرك منهم، وقد اجتمعنا معهم كذلك. 

وعلى هذا، ال يمكن تصديق حدوث 
تحّول كبير في موقف موسكو، تجاه 

األزمة السورية، فيما الروس أساسًا 
أحد أركان زيادة كارثيتها، وتصريح 
بوغدانوف يأتي في سياق حسابات 

داخلية بني األسد وداعميه، ليس 
 للسوريني، وال حتى مسارات الحل،

أي عالقة بها.

بعد أن غادرها العشرات 
من الكوادر، وتخلت 

عنها السلطة، تواجه 
أحزاب السلطة السابقة 

في الجزائر امتحانًا صعبًا 
في االنتخابات، خصوصًا 

مع وصمها بالفساد 
وسحب تنظيم االنتخابات 

من وزارة الداخلية

خفوت  عامل  مــن  الجزائر  فــي  السابقة  السلطة  أحـــزاب  تستفيد 
المنع  بسبب  أو  الوبائية  األزمــة  بسبب  سواء  ميدانيًا،  الشعبي  الحراك 
السلطات  فرضته  الذي  واإلغــالق 
والفعاليات  ــتــظــاهــرات  ال عــلــى 
الردعية  واإلجــراءات  االحتجاجية، 
الذين  الناشطين  ضد  قررتها  التي 
االنتخابية،  للحملة  يتعرضون 
كانت  األحزاب  هذه  قيادات  لكون 
تعقيدًا  أكــثــر  وضــعــًا  ســتــواجــه 
ميدانيًا وصعوبات أكبر في تنظيم 
االنتخابية،  وأنشطتها  تجمعاتها 

فيما لو كان الحراك مستمرًا.

استفادة من خفوت الحراك
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  شرق
      غرب

اإلعالم اإلسرائيلي: 
نتنياهو يصّعد أمنيًا

إسرائيليون،  وســاســة  ــاب 
ّ
كــت اتهم 

ــبـــت، رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــسـ أمـــــس الـ
نتنياهو  بنيامن  واليته  املنتهية 
)الــــصــــورة(، بــالــعــمــل عــلــى تفجير 
األوضاع في الساحة الفلسطينية 
الجديدة،  الحكومة  تفكيك  بهدف 
لبيد ونفتالي بينت،  يئير  بقيادة 
ــن الـــحـــصـــول عــلــى ثقة  ومــنــعــهــا مـ
ــلــــى أن  ــوا عــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــكـــنـــيـــســـت. وأجـ
قـــــرار حــكــومــة نــتــنــيــاهــو الــســمــاح 
لــلــمــنــظــمــات الـــيـــهـــوديـــة املــتــطــرفــة 
بتنظيم مسيرة األعام في األحياء 
املحتلة  الـــقـــدس  مـــن  الفلسطينية 
ــــدف إلــــى  ــهـ ــ ــــوك اســـــتـــــفـــــزازي يـ ــلـ ــ سـ
تصعيد األوضاع األمنية، وصواًل 
واقـــع يسمح بانحال  بــلــورة  إلـــى 

الحكومة الجديدة.
)العربي الجديد(

ليبيا: مشاورات لحسم 
المناصب

أمــس  عـــدة،  ليبية  مــصــادر  كشفت 
السبت، عن وجــود مــشــاورات غير 
مباشرة تجرى بن مجلس النواب 
واملـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــدولـــة بــشــأن 
حــســم مــلــف املــنــاصــب الــســيــاســيــة، 
بــرعــايــة مــغــربــيــة، عــلــى الـــرغـــم من 
ر لقاء رئيسي املجلسن عقيلة 

ّ
تعذ

ــري الـــلـــذيـــن  ــ ــشـ ــ ــد املـ ــ ــالـ ــ ــح وخـ ــالــ صــ
تزامنت زيارتهما إلى املغرب، أول 

من أمس الجمعة.
)العربي الجديد(

تونس: الغنوشي يجّدد 
دعوة سعيّد للحوار 

ــة الـــنـــهـــضـــة«،  ــ ــركـ ــ ــيــــس »حـ دعــــــا رئــ
رئــيــس الـــبـــرملـــان راشــــد الــغــنــوشــي 
ــورة(، أمـــس الــســبــت، رئــيــس  )الــــصــ
ــد،  ــيــ ــعــ ــــس ســ ــيــ ــ الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة، قــ
لـــإشـــراف عــلــى الـــحـــوار الــوطــنــي، 
ــه اتــــحــــاد الـــشـــغـــل.  ــيــ ــا إلــ ــ الـــــــذي دعــ
وشــــــّدد عــلــى ضــــــرورة املـــضـــي في 
الــازمــة،  االقتصادية  اإلصــاحــات 
ــلــــى يــد  ــا فـــــي ذلـــــــك الـــــضـــــرب عــ بــــمــ
نــدوة  فــي  الغنوشي  الفساد. وأكــد 
رفض  الحركة  نظمتها  اقتصادية 
الــقــوة »ونــحــن في  االنسياق خلف 
نظام ديمقراطي، ومعركتنا مدنية 

وليست عسكرية«.

)العربي الجديد(

نبيل القروي مضرب عن 
الطعام

أكد مصدر في حزب »قلب تونس«، 
أمــــس الــســبــت، أن رئــيــس الــحــزب، 
ــابـــات  ــتـــخـ املـــــرشـــــح الــــســــابــــق لـــانـ
ــروي، بــاشــر  ــقــ الـــرئـــاســـيـــة، نــبــيــل الــ
إضرابا عن الطعام، احتجاجا على 
املدة  انتهاء  رغــم  توقيفه  استمرار 
الحزب  وذكـــر  لــإيــقــاف.  القانونية 
ة 

ّ
أنــه وبحسب الفصل 85 من مجل

ــّدة  اإلجـــــــــــراءات الـــجـــزائـــيـــة، فـــــإن مــ
ة 

ّ
بست مــحــّددة  التحفظي  اإليــقــاف 

أشــهــر أي 180 يــومــا، وال يمكن أن 
يــزيــد اإليـــقـــاف عـــن هــــذه املــــــّدة، إال 
ــّم تــجــديــده فـــي اآلجـــــال وهــو  إذا تــ
مــا لــم يــتــّم فــي ملف الــقــروي، الــذي 

تجاوزت مدة توقيفه الـ200 يوم.
)العربي الجديد(

مناورات أميركية ـ 
مغربية تشمل الصحراء

ــيــــش املـــــغـــــربـــــي، أمــــس  ــجــ ـــن الــ ــلــ ــ أعـ
»األســـــــد  مـــــــنـــــــاورات  أن  ــــت،  ــبـ ــ ــــسـ الـ
األفريقي 2021« التي ستنطلق غدًا 
اإلثنن بإشراف أميركي، ستشمل 
وعلى  بالصحراء  املحبس  منطقة 
ــنـــد الـــــحـــــدود مــع  خــــط الـــتـــمـــاس عـ
الجزائر، في سابقة هي األولى من 

نوعها في تاريخ املناورات. 
ــــرب الـــعـــامـــة  ــــحـ وأفــــــــــادت أركـــــــــان الـ
ــأن  لــــلــــقــــوات املـــســـلـــحـــة املـــلـــكـــيـــة بــ
ــتـــجـــرى 7 يـــونـــيـــو/  ــاورات سـ ــ ــ ــنـ ــ ــ املـ
مــــنــــه، فــي  الـــحـــالـــي و18  ــران  ــ ــزيـ ــ حـ
مناطق أكادير وتيفنيت وطانطان 
ــراوت وبــــن جــريــر  ــافــ واملــحــبــس وتــ

والقنيطرة.
)العربي الجديد(

مع تزايد الحديث عن وضع شروط عدة 
في سياق حملة إعادة اإلعمار في قطاع 
غــــزة، أعــلــن رئــيــس حــركــة »حـــمـــاس« في 
قطاع غزة، يحيى السنوار، أمس السبت، 
أن حــركــتــه لــن تقبل بــأقــل مــن »انــفــراجــة 
كبيرة لأوضاع اإلنسانية واالقتصادية 
فــي الــقــطــاع«. وأضـــاف خــال لقاء جمعه 
مــع أكــاديــمــيــن فــي مدينة غــزة أن »هــذه 
االنفراجة سيلمسها سكان غزة على كل 
واملالية«.  والحياتية  اإلنسانية  الصعد 
وذكـــر أن اســتــثــمــار »الــجــوانــب املختلفة 
ــة عــلــى  ــاومـ ــقـ ــه املـ ــرزتــ ــذي أحــ ــ ــ لــلــنــصــر )الـ
االحـــتـــال فــي عـــدوانـــه األخــيــر عــلــى غــزة 
الشهر املاضي(، سيكون على مستوين، 
أنه  على  وشــّدد  واستراتيجي«.  مرحلي 
»لــن نضع عراقيل أمــام إعمار غــزة، ولن 
نأخذ من أموال اإلعمار لصالح املقاومة، 
مهام  تسهيل  على  حريصن  وســنــكــون 
اإلعـــمـــار وإنـــعـــاش االقــتــصــاد«. وأوضـــح 
السنوار أن شكل االستثمار على املستوى 
املــرحــلــي يتمثل بــوجــود »فــرصــة كبيرة 
جـــدًا للتخفيف عــن ســكــان غـــزة وإعــــادة 
االقتصادية«.  الحياة  وإنــعــاش  اإلعــمــار 
كذلك يمثل هذا املستوى »فرصة حقيقية 
لـــوحـــدة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ســيــاســيــا 
ــاء حــــالــــة االنـــقـــســـام،  ــ ــهـ ــ وجــــغــــرافــــيــــا، وإنـ
مــن خــال  الفلسطيني،  الــبــيــت  وتــرتــيــب 
 
ّ
ترتيب منظمة التحرير«. وشّدد على أن

كل ما كان مطروحا إلعادة ترتيب البيت 
الــفــلــســطــيــنــي، مــــا قـــبـــل انـــتـــهـــاء املــعــركــة 
ــار املـــاضـــي،  ــ ــرة فــــي 21 مــــايــــو/ أيــ ــيــ األخــ
لــم »يعد صالحا الــيــوم«. وقــال عــن ذلــك: 
»الــحــديــث عـــن حــكــومــات، واجــتــمــاعــات، 
الوقت،  وحــرق  املرحلة  استهاك  هدفها 
لدينا«.  يكون مقبواًل  ولن  ليس مجديا، 
الحقيقي  الوطني  »االســتــحــقــاق  وتــابــع: 
والفوري يجب أن يكون من خال ترتيب 
املجلس الوطني الفلسطيني على أسس 
صحيحة، ليشمل كافة القوى والفصائل 
املــؤثــرة«. ومــن ضمن األهـــداف املرحلية، 
فـــرصـــة حقيقية  الـــســـنـــوار: »هـــنـــاك  قــــال 
ــام الـــعـــاملـــي، وتــفــجــيــر  ــعـ لــحــشــد الــــــرأي الـ
املقاومة الشعبية للفلسطينين في كافة 

االحتال  يجبر  بشكل  وجــودهــم،  أماكن 
عــلــى احـــتـــرام الـــقـــانـــون الــــدولــــي«. ولــفــت 
إلـــى أن »تــحــقــيــق هـــذا الــهــدف يــتــيــح إمــا 
إقــامــة دولــة فلسطينية على حــدود عام 
نجعل  أن  أو  الــقــدس،  وعاصمتها   1967
االحـــتـــال فـــي حــالــة تـــصـــادم مـــع اإلدارة 
الــدولــيــة، وعــزلــه وإنــهــاء حــالــة انــدمــاجــه 

باملنطقة والعالم«.
وأشار إلى أن املقاومة بغزة استخدمت 
»50 فــي املــائــة مــن قــدراتــهــا العسكرية« 
خال العدوان اإلسرائيلي األخير، الفتا 
إلـــى أنــهــا أطــلــقــت »الــصــواريــخ القديمة 
ــذه األهــــــــداف،  ــ ــمـــن هــ ــن ضـ ــ ــا«. ومــ ــهــ ــديــ لــ
بــّن الــســنــوار أن املــقــاومــة أفشلت خطة 
ــلـــق عــلــيــهــا اســــم »ريــــاح  طـ

ُ
إســرائــيــلــيــة أ

الجنوب«، الغتيال »قيادات الصف األول 
املقاومة،  الحركة، ومباغتة مقدرات  من 
أكثر من 10 آالف مقاتل، وتدمير  وقتل 
مدينة األنفاق تحت األرض«. واستدرك: 
»حــقــق االحــتــال مــن تلك الخطة صفرًا 
ــــداف، فيما بــلــغ إجــمــالــي مــا تم  مــن األهـ

تدميره من األنفاق نحو 3 في املائة«.
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، كــــشــــف رئــــيــــس قــســم 
التوعية واإلرشاد في هندسة املتفجرات 
فــي جــهــاز الــشــرطــة بــقــطــاع غــــزة، محمد 
الهندسة تمكنت  فــرق  أن  أمـــس،  مــقــداد، 
من تحييد 1200 قنبلة وقذيفة أطلقتها 
إســـرائـــيـــل ولــــم تــنــفــجــر، خــــال عــدوانــهــا 
ــاف: »تــنــّوعــت املــتــفــجــرات  ــ ــيـــر. وأضــ األخـ
بن  وتحييدها،  معها  التعامل  تم  التي 
قــذائــف مــدفــعــيــة، ودخــانــيــة، وصــواريــخ 
مــوّجــهــة، وقــنــابــل وغــيــرهــا«. وأفـــاد بأنه 
»لو انفجرت في وقتها في املناطق التي 
سقطت بها لتسببت بوقوع مجازر في 
صــفــوف الــســكــان«. وذكـــر أن طــواقــم فرق 
املتفجرات تعمل في ظل نقص اإلمكانات، 
وأشـــار  جـــدًا.  وبسيطة  قليلة  وبــمــعــدات 
إلى أن الجانب اإلسرائيلي يمنع دخول 
املعدات الخاصة بتحييد املتفجرات من 
ــــوذ لـــلـــرأس، وأجـــهـــزة  »ســـتـــر واقـــيـــة، وخـ
الـــفـــحـــص«. وأشــــــار إلــــى أن عــــدم وجـــود 
تــلــك املـــعـــدات يــقــلــل مــن نــســبــة »الــحــمــايــة 
املتوفرة للطواقم الهندسية، ما يتسبب 
وطالب  صفوفهم«.  فــي  ضحايا  بــوقــوع 
الــلــجــان واملــؤســســات الــدولــيــة، كاللجنة 
الدولية للصليب األحمر، بالوقوف على 
»عمل فرق هندسة املتفجرات في امليدان، 
ــة«. وفـــي  ــ ــــازمــ ــم بـــاملـــعـــدات الــ وتــــزويــــدهــ
منطقة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، 
تعمل طــواقــم »هــنــدســة املــتــفــجــرات« في 
جمع القذائف غير املنفجرة، وتحييدها.

فـــي نـــابـــلـــس، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
الفلسطينين،  عــشــرات  شـــارك  املحتلة، 
أمــــس، فـــي تــظــاهــرة دعـــت إلـــى مقاطعة 
مــــنــــتــــجــــات االحــــــــتــــــــال اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي. 
وحـــمـــلـــت الـــتـــظـــاهـــرة شـــعـــار »فــلــســطــن 
بــنــحــبــك.. بــدنــا )نـــريـــد( نــقــاطــع عـــدوك«، 
للمقاطعة«  املــحــلــيــة  »الــلــجــنــة  نظمتها 
)غــيــر حــكــومــيــة(، »رفــضــا للتعايش مع 
ووفــاء  ومنتجاته  العنصري  االحــتــال 
ــاء الــــشــــهــــداء«. واعــــتــــبــــرت الــلــجــنــة  ــدمــ لــ
»ســاح  املقاطعة  أن  للتظاهرة  املنظمة 
ــن أشـــكـــال  ملـــجـــابـــهـــة املـــحـــتـــل، وشـــكـــل مــ

املقاومة الشعبية«. 
)األناضول(

»حماس« لن تقبل بأقل من 
انفراجة كاملة في غزة

تواصل حركة 
»حماس« تشديدها 

على تسهيل عملية 
إعادة اإلعمار في غزة، 

تحديدًا في سياق 
عدم استفادتها من 

األموال المخصصة 
لهذا األمر

السنوار: المقاومة 
استخدمت 50% من 

قدراتها العسكرية

اليمن
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بيدرسن وفيرشينين يبحثان 
التسوية السورية

إلى  الــخــاص  الــدولــي  بحث املبعوث 
ســـوريـــة، غــيــر بــيــدرســن )الـــصـــورة(، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع نــائــب وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــــروســـــــــي، ســـيـــرغـــي 
فــيــرشــيــنــن أمــــس الـــســـبـــت، الــوضــع 
الـــــــــســـــــــوري وقـــــضـــــيـــــة املــــــســــــاعــــــدات 
اإلنــســانــيــة والــتــســويــة الــســيــاســيــة. 
الروسية،  الخارجية  وزارة  وذكـــرت 
وبــيــدرســن  أن فيرشينن  بــيــان،  فــي 
ــرورة »تــكــثــيــف املــســاعــدات  ــ ــدا ضــ ــ أكـ
ــع عــمــلــيــة الــتــســويــة  اإلنــســانــيــة، ودفــ
ــلـــى أســـــــاس احــــتــــرام  الـــســـيـــاســـيـــة، عـ
سيادة الباد واستقالها ووحدتها 
ــا، عـــلـــى الــنــحــو  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــة أراضـ ــ ــــامـ وسـ
ــرار مجلس  ــ املــنــصــوص عــلــيــه فـــي قـ

األمن الدولي رقم 2254«.
)العربي الجديد(

 
قتلى وجرحى 

من البشمركة بهجوم 
لـ»العمال الكردستاني«

إقليم  فـــي  الــبــشــمــركــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــــس الــســبــت،  ــراق، أمـ ــ ــعـ ــ كـــردســـتـــان الـ
ــة مــــــــن عــــنــــاصــــرهــــا  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــل خـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ مـ
وجـــــــرح اثــــنــــن بـــهـــجـــوم صــــاروخــــي 
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلــــحــــو حـــــــــزب »الـ نــــــفــــــذه مــــســ
الكردستاني«. وأوضحت، في بيان، 
قيامها  وأثــنــاء  البشمركة،  قــوات  أن 
بــواجــبــهــا الــعــســكــري فــي جــبــل متن 
فـــي مــحــافــظــة دهـــــوك تــعــرضــت إلــى 
كــمــن نــصــبــه عــنــاصــر مـــن »الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي«، فــيــمــا أشــــار مــصــدر 
 بصاروخ 

َ
فذ

ُ
كردي إلى أن الهجوم ن

»كورنيت«.
)العربي الجديد(

تمديد التفاوض بين 
الخرطوم وحركة الحلو

أعلنت وساطة جوبا لسام السودان، 
ــبــــت، تـــمـــديـــد الـــتـــفـــاوض  أمــــــس الــــســ
بـــــن وفـــــــدي الــــخــــرطــــوم و»الــــحــــركــــة 
الشعبية-شمال« بقيادة عبد العزيز 
الـــحـــلـــو، حــتــى 13 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
الحالي. ونقل بيان ملجلس السيادة 
السوداني عن مقرر الوساطة ضيو 
ــة عــقــدت  ــاطـ مـــطـــوك قـــولـــه إن »الـــوسـ
اجـــتـــمـــاعـــات مــشــتــركــة مـــع الــوفــديــن 
ملــــعــــرفــــة املـــــــواقـــــــف الـــــتـــــي لــــــم يــصــل 
الـــطـــرفـــان فــيــهــا إلـــــى اتـــــفـــــاق«. ومـــن 
املــواضــيــع الــخــافــيــة بـــن الــجــانــبــن 
الترتيبات األمنية، والحكم واإلدارة، 

واالقتصاد والنظام القضائي.
)األناضول(

 
بوتين: التهديدات 

األميركية تماثل أخطاء 
االتحاد السوفييتي

الـــروســـي فاديمير  الــرئــيــس  اعــتــبــر 
بــوتــن )الـــصـــورة(، أمــس الــســبــت، أن 
إذا ظنت  املــتــحــدة تخطئ  الـــواليـــات 
أنها »قــويــة بما يكفي« لــإفــات من 
عــواقــب تهديد الـــدول األخـــرى. وقــال 
إن »املشكلة مع اإلمبراطوريات أنها 
تعتقد أنها قوية بما يكفي الرتكاب 
بعض األخطاء«، مضيفا أن ذلك أدى 
ــى انـــهـــيـــار االتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي.  إلــ
ويــــأتــــي انـــتـــقـــاد بــــوتــــن لــواشــنــطــن 
أيــام مــن عقده قمة مــع الرئيس  قبل 
األمــيــركــي جــو بــايــدن الــــذي فرضت 
إدارتـــــه فــي إبـــريـــل/ نــيــســان املــاضــي 
عــقــوبــات عــلــى مــوســكــو، مـــن بينها 
قــــيــــود عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل فــــي ديـــونـــهـــا 

السيادية.
)رويترز(

 
مالي: مسلحون يقتلون 

11 مدنيًا
ــاد تــحــالــف مــجــمــوعــات مسلحة  أفــ
مـــوالـــيـــة لــبــامــاكــو ونـــائـــب مــحــلــي، 
أمس السبت، بأن ما ال يقل عن 11 
مدنيا من الطوارق قتلوا على أيدي 
مــســلــحــن بــالــقــرب مـــن مــيــنــاكــا في 
شمال شرق مالي. وأعلن التحالف، 
ــال 11 مـــدنـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بـــــيـــــان، »اغـ فـــــي 
ــتـــان )مـــن  ــيـ ــبـــوغـــولـ ــيـــرة إيـ مــــن عـــشـ
الطوارق( في أغارانغابو )ميناكا( 

على يد مسلحن«.
)فرانس برس(

عماد كركص

ــــوري االنـــتـــخـــابـــات  ــسـ ــ مــــع إجــــــــراء الـــنـــظـــام الـ
لوالية  األســد  الرئاسية، وتمديد حكم بشار 
رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، ُيتوقع 
ــي الـــصـــراع  أن تــعــيــد األطـــــــــراف املـــتـــدخـــلـــة فــ
ت 

ّ
السوري حساباتها. فمن جهة يعتبر تعن

األسد في إجــراء االنتخابات، على الرغم من 
الرفض الدولي، حدثا قد يفرض تغييرًا على 
الــســوري فــي األروقـــة الدولية،  الــحــل  معادلة 
ــــرى ســيــكــون مــحــطــة ملــراجــعــة  ومــــن جــهــة أخـ
األطـــــراف الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة املــتــدخــلــة في 
الـــشـــأن الــــســــوري لــحــســابــاتــهــا، الـــتـــي بــاتــت 
معقدة أكثر من ذي قبل، ال سيما الدول التي 
بات لها في الباد تواجد عسكري ومناطق 

نفوذ، كالجارة تركيا.
ورأى عضو حزب »العدالة والتنمية« الحاكم 
فــي تــركــيــا، يــوســف كــاتــب أوغــلــو، املــقــرب من 
حــكــومــة الــرئــيــس رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، أن 
»أنـــقـــرة ال تــنــظــر لــهــذه االنــتــخــابــات إال على 
والــنــزاهــة،  للشرعية  فــاقــدة  مهزلة  اعتبارها 
وال يمكن البناء عليها«. وأضاف، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــوقــف بـــاده كان 
واضحا في األعوام األخيرة، وينص على أنه 
السياسية لحل  الــخــيــارات  »فــي حــال فشلت 
األزمة فا بد من اللجوء للخيارات العسكرية 
لفرض ما يجب فرضه بالقوة، وهي تضغط 
ــذي تــواطــأ  بــالــقــوة عــلــى املــجــتــمــع الـــدولـــي الــ
على الشعب السوري بالتسويف والتدليس، 
التخاذ خيارات وإجراءات أكثر صرامة حيال 

النظام«.
ــار كــاتــب أوغــلــو إلـــى أن تــركــيــا »معنية  وأشــ
بحماية أمنها القومي والحفاظ على سامة 

مــن روسيا  الــســوري، بمساندة  النظام  مــرر 
بشكل رئيس وإيران بدرجة أقل، االنتخابات 
ــيـــة الـــتـــي تــســتــهــدف تــثــبــيــت بــشــار  الـــرئـــاسـ
مدتها سبعة  رئاسية جديدة  لوالية  األســد 
أعوام، من دون ضجة دولية تذكر، فالرفض 
عــبــر الــبــيــانــات والــتــصــريــحــات مــن مختلف 
الــفــاعــلــن الــدولــيــن فـــي الــقــضــيــة الــســوريــة، 
لـــــه وزن حـــقـــيـــقـــي يــــدفــــع إليــــقــــاف  لـــــم يــــكــــن 
االنــتــخــابــات وإجـــبـــار األســــد عــلــى الــرضــوخ 
الدولي  القرار  وتطبيق  السياسية،  للحلول 
2254 الــذي من املفترض أن تجري بموجبه 
ــم املــتــحــدة،  انــتــخــابــات نــزيــهــة بـــإشـــراف األمــ
الــداخــل  الــســوريــن فــي  يــشــارك فيها جميع 

والخارج، وذلك وفق دستور جديد للباد.
واألدوات  لأسد  اإلعامية  املاكينة  وركـــزت 
الــتــي اســتــخــدمــهــا أثــنــاء فــتــرة االنــتــخــابــات، 
عــلــى مـــحـــاولـــة جــعــل الـــســـوريـــن واملــجــتــمــع 
ـــمـــون بـــــأن هـــــذا االســتــحــقــاق 

ّ
الـــــدولـــــي، يـــســـل

ســيــكــون بــمــثــابــة إنـــهـــاء لــلــحــرب فـــي الــبــاد. 
وجــهــد الــنــظــام لــلــتــرويــج أن املــرحــلــة املقبلة 
ــادة اإلعـــمـــار الــتــي تــلــي الــحــرب،  ــ ســتــكــون إعـ
ورافــــق ذلـــك مــغــازلــة الــنــظــام لــلــســعــوديــة في 
تحقيق  بــهــدف  نــحــوه،  استمالتها  مــحــاولــة 
الــعــودة مــن خــال اململكة إلى  أمــريــن، األول 
الــحــاضــنــة الــعــربــيــة بــتــأمــن الــغــطــاء مــنــهــا، 
ــوال السعودية  والــثــانــي االســتــفــادة مــن األمــ
والخليجية تحديدًا بضغط منها في مرحلة 

اإلعمار في حال البدء بها.
ذكر على 

ُ
لم يحقق النظام حتى اآلن نتائج ت

صعيد تطبيع العاقات مع الرياض، غير أن 
مستشارته السياسية بثينة شعبان وعدت 
بنتائج إيجابية في هذا اإلطار، أثناء اإلدالء 
بصوتها فــي االنــتــخــابــات. ومــن املــتــوقــع أن 
املقبلة على تحقيق  األيـــام  فــي  يعمل األســد 
 مـــن خــال 

ً
ــة، الـــتـــي بـــدأهـــا فـــعـــا ــايـ ــغـ هــــذه الـ

ــارات والــبــحــريــن بـــإعـــادة تطبيع  ــ إقــنــاع اإلمــ

أراضيها، من خال حدودها املمتدة على طول 
نحو 900 كيلومتر مع سورية، وأيضا تأمن 
مناطق آمنة للسورين«. وأضاف: »أيضا فإن 
السورية  املــعــادلــة  فــي  نفسها  فرضت  تركيا 
كطرف رئيس، من خال العمليات العسكرية 
التي قامت بها في ريف حلب وإدلب وشرق 
الفرات، وبالتالي بات لها وجود من منطلق 
قــوي، يحتم على جميع األطــراف مراجعتها 
فـــي أي شــكــل لــلــتــســويــة الـــســـوريـــة، الـــتـــي لن 
تطلعات  مــع  يتناسب  بما  إال  أنــقــرة  تقبلها 
ــــى أن  ــلــــو إلـ ــاتـــب أوغــ ــوريــــن«. وأشـــــــار كـ ــســ الــ
استراتيجية تركيا في سورية ستعتمد على 
وتوسيع  تثبيت  األول  أساسين:  محورين 
رقعة وقف إطاق النار، الذي أبرم بن الروس 
واألتراك حول إدلب في مارس/آذار من العام 
املاضي، وعلى هذا فإن االتفاقيات بن أنقرة 
ــة، وعـــلـــى املـــســـؤولـــن في  ومـــوســـكـــو واضــــحــ
روسيا إجبار النظام على االنسحاب إلى ما 
وراء النقاط التركية في إدلب، وإفراغ منطقة 
خــفــض الــتــصــعــيــد مـــن وجــــود قــــوات الــنــظــام 
واملليشيات، ليصار ألنقرة بسط األمن فيها، 
الــخــدمــي واملــدنــي بعد  وتــعــزيــزهــا بالجانب 
إعــــادة املــهــجــريــن، وإيـــقـــاف جــريــمــة التغيير 
من  بــدعــم  الــنــظــام،  الــتــي طبقها  الديمغرافي 
حــلــفــائــه، فــيــمــا تــصــر الــحــكــومــة عــلــى إعــــادة 
الناس إلــى إدلــب ومحيطها بــأي خيار كان، 
وتــحــقــيــق انــســحــاب الـــنـــظـــام، وهــــذا سيبقى 
مطلبا تــركــيــا إلـــى حــن تــنــفــيــذه. أمـــا املــحــور 
على حماية  أنقرة  بمحافظة  فيكمن  الثاني، 
السماح  عــدم  على  والتركيز  الــقــومــي،  أمنها 
بإنشاء »كانتون« أو دويلة كردية في سورية، 
االنفصالية  الكردية  التنظيمات  إليه  تسعى 
ــه.  من  ــولـ بــدعــم مـــن الـــقـــوى الــغــربــيــة، وفـــق قـ
جهته، رأى الصحافي التركي إسام أوزكان 
أن أنقرة »حددت سياستها في سورية بناء 
على محورين، ردًا على الشراكة األميركية مع 
األكراد. األول تحويل مثلث أعزاز - جرابلس 
- الباب وإدلب، التي تحكم فيها هيئة تحرير 
الشام وجهاديون آخــرون، إلى منطقة عازلة 
بعمق  املنطقة  تحويل  والثاني  دمشق.  ضد 
30 إلى 40 كيلومترًا داخل حدود ما يسميه 
املـــمـــر الــــكــــردي إلــــى مــمــر مــنــاهــض لـــوحـــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة. فـــي غــضــون ذلـــك، 
ــل الـــتـــي سببتها  ــ بـــاإلضـــافـــة إلــــى خــيــبــة األمـ
دفعت  أنقرة،  في  الكردية  األميركية  الشراكة 
حـــادثـــة إســـقـــاط الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة ومــقــتــل 
)أندريه كارلوف(  أنقرة  الروسي في  السفير 

النظام شرعيا  عــودة  ليؤمن  معه،  العاقات 
السعودية  العربية من خــال  الحاضنة  إلــى 
 فــي 

ً
ــالــــي مــســتــقــبــا ــم املــ بـــهـــدف كـــســـب الــــدعــ

إعــــــادة اإلعــــمــــار، فـــي حـــن أنــــه يـــؤمـــن غــطــاء 
روسيا لتمرير العملية، إلى أن يكون للغرب 
والواليات املتحدة مواقف أو إجــراءات أكثر 
حـــزمـــا تـــجـــاه األســــــد، وهـــــذا مـــا يــبــقــى محل 
إدارة جو بايدن  شكوك السيما مع وصــول 
إلى البيت األبيض، والتي بدت غير مهتمة 
ــة، كــمــا كـــانـــت ســابــقــتــهــا  بــالــقــضــيــة الـــســـوريـ

برئاسة دونالد ترامب.
وال يمتلك النظام القدرة على البدء بعملية 
إعادة اإلعمار من دون توفير األموال الطائلة 
ــار، يــرى الباحث  الــازمــة لها. وفــي هــذا اإلطـ
والخبير في الشأن الروسي محمود الحمزة، 
أن »األسد غير قادر على إنجاز عملية إعادة 
الروسي  إعمار حقيقية، فا يمكن لحليفيه 
واإليـــرانـــي مــســاعــدتــه مــن الــنــاحــيــة املــاديــة«. 
ويــضــيــف الــحــمــزة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن »الخشية من أن يلجأ األسد إلى 
إجراءات شكلية توحي بتنفيذ عملية إعادة 
اإلعمار، وذلك بالتركيز على دعاية إعامية 
ترافقها، ولن يجد ضيرًا أو عجزًا في إنشاء 
بـــعـــض األبـــنـــيـــة وإصـــــــاح بـــعـــض الـــطـــرقـــات 
ــــاح فــــي شــبــكــتــي الــكــهــربــاء  وعـــمـــلـــيـــات إصــ

املعارضة السورية وتركيا، سمحت للجيش 
السوري وقوات الشرطة العسكرية الروسية 
بزيادة سيطرتها في شرق الفرات، بعد اتفاق 
جديد تم التوصل إليه بن أنقرة وموسكو، 
العسكرية  العملية  واشنطن  أوقفت  أن  بعد 
األخيرة للجيش التركي«. ولفت إلى أن أنقرة 
 30 عمقه  البالغ  املمر  على خطة  اآلن  »تصر 
كيلومترًا، وتهدف لتمديد هذا املمر من دون 
انــقــطــاع مــن إدلـــب وعــفــريــن إلـــى ضــفــاف نهر 
دجلة في الشرق«، لكنه رأى أنه »من الصعب 
الــتــركــي إلـــى مــا وراء هــذه  أن يمتد الــجــيــش 
املناطق في ظل املعادالت الدولية واإلقليمية، 
خصوصا السياسات الجديدة التي تتبعها 

الواليات املتحدة«.
ــا الــصــحــافــي الـــســـوري-الـــتـــركـــي عــبــد الــلــه  أمــ
ــــا يـــعـــتـــقـــد أن تــغــيــيــرًا  ســـلـــيـــمـــان أوغـــــلـــــو، فـ
ســيــحــصــل فـــي املـــوقـــف الــتــركــي تـــجـــاه نــظــام 
ــعـــربـــي  األســــــــد. وأشــــــــــار، فــــي حــــديــــث مــــع »الـ

»األميركين يمارسون نفاقا سياسيا كبيرًا، 
فــا املـــواقـــف وال الــتــصــريــحــات فــعــلــت شيئا 
لردعه، وأعتقد أنهم السبب وراء بقاء األسد 
عــلــى رأس الــنــظــام حــتــى الــيــوم، فــهــم أعــطــوا 
الضوء األخضر لروسيا بالتدخل العسكري 
أميركي-  في سورية، طبعا بتفاهم روســي- 
فالواضح  املشكلة،  جوهر  وهنا  إسرائيلي، 
أن هناك تفاهما دوليا على بقاء األســد في 

السلطة«.
ومــنــذ وصــــول بـــايـــدن إلــــى الــبــيــت األبــيــض، 
تتجه األنظار نحو إدارتــه التخاذ إجــراءات 
أو الوضع  الــســوري،  الــنــظــام  تــجــاه  حقيقية 
بــالــعــمــوم، غــيــر أن اإلدارة أظــهــرت  الـــســـوري 
ــــك، مـــا فــهــم عــلــى أنــه  بـــــرودًا كــبــيــرًا حـــيـــال ذلـ
دون  مــن  اإلقليمين  للفاعلن  املــلــف  توكيل 
الــتــدخــل بــشــكــل مــبــاشــر. حــتــى أن نــوابــا من 
الكونغرس بدأوا أخيرًا برفع أصواتهم أمام 
حول  استفهامات  لطلب  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
القضية  مــع  واملستقبلي  الــحــالــي  تعاملها 
الـــســـوريـــة، مــركــزيــن عــلــى أنــــه فـــي ظـــل إدارة 
بــايــدن لــم تصدر أي حزمة جــديــدة مــن حزم 
»قــانــون قيصر« الــذي أصـــدره تــرامــب، وهــذا 
ما يجعل الشكوك محقة تجاه تعامل بايدن 
مــع األســـد، ال سيما مــع الحديث عــن صفقة 
بن إدارته وإيران حيال امللف النووي، ربما 
القضية  فــي  األمـــر  بــايــدن حسم  فيها  م 

ّ
يسل

السورية إلى طهران.
لــكــن الــبــاحــث الــســوري رضــــوان زيــــادة، يــرى 
أنـــه »مـــن املستحيل عــلــى األســـد بـــدء عملية 
إعــــــادة اإلعــــمــــار، بــســبــب املـــوقـــف األمــيــركــي 
»العربي  واألوروبــي«، مضيفا في تصريح لـ
الجديد« أن »هذه العملية سيعترضها قانون 
قيصر الذي يضع عقوبات على أي شركة أو 
كيان أو فرد يساهم في عملية إعادة اإلعمار، 
الــذي  الــســيــاســي  مــن دون تحقيق االنــتــقــال 
الــقــرار 2254«. ويشير زيــادة إلى  نص عليه 
أنــه سيعتمد على روسيا  أن »النظام ادعــى 
وإيــــران مــن أجـــل تــمــويــل هـــذه العملية، لكن 
نعرف أن الوضع االقتصادي لحلفاء النظام 
ال يمّكنهم مــن تقديم أي دعــم اقــتــصــادي، ال 
ســيــمــا أن االقـــتـــصـــاد الـــســـوري يــحــتــاج إلــى 
ــل إنـــعـــاشـــه، ولــذلــك  ــيـــارات مـــن أجــ ــلـ مـــئـــات املـ
أرى أنـــه عــلــى الــعــكــس، ســتــزيــد الــصــعــوبــات 
واملشاكل االقتصادية لدى النظام، وبالتالي 
ــار مـــع بـــقـــاء األســـــد مـــن ســابــع  ــمــ إعــــــادة اإلعــ

املستحيات«.
عماد...

والتفاهم  الــروســيــة  اللعبة  مــع  التعامل  إلــى 
»العربي  معها«. وأضاف أوزكان، في حديث لـ
الــجــديــد«: »مــن ناحية أخـــرى شــاركــت تركيا 
ــران  فـــي مــفــاوضــات أســتــانــة مـــع روســـيـــا وإيــ
على هــذا األســـاس، وحصلت عملية »غصن 
السام«  »نبع  وعملية  عفرين  في  الزيتون« 
في تل أبيض ورأس العن بأهداف مناهضة 
لــوحــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة«. واعتبر 
ــرة املـــشـــتـــركـــة بــن  ــيــ ــذه الــعــمــلــيــة األخــ ــ أن »هــ

واملـــيـــاه، عــلــى سبيل املــثــال، وهـــذه إجــــراءات 
الكبيرة  الحقيقية  الـــدورة  تمثل  وال  جزئية 
وسيعتمد  حــقــيــقــيــة،  إعـــمـــار  ــادة  ــ إعـ لعملية 
األســـــد بــالــتــأكــيــد عــلــى الــتــغــطــيــة الــروســيــة 
كما  وإعــامــيــا،  بدعمه سياسيا  واإليــرانــيــة 
ــابـــات«. ويــعــتــقــد الــحــمــزة  ــتـــخـ حــــدث فـــي االنـ
أن »األســـــد ســيــمــرر عــمــلــيــة إعـــــادة اإلعـــمـــار، 
الشكلية، بــغــطــاء روســـي وإيـــرانـــي كــمــا مــرر 
ــادة  ــإعـ ــبــــدء بـ ــك الــ ــذلـ ــابـــات وادعـــــــى كـ ــتـــخـ االنـ
الاجئن، وهذا غير حقيقي، سواء بالنسبة 
لــانــتــخــابــات، الــفــاقــدة لــلــنــزاهــة والــشــرعــيــة، 
أو إلعــادة الاجئن التي تبنَّ أنها صورية 
وليس لها شيء ملموس على أرض الواقع، 
كما ستكون عملية إعادة اإلعمار«. وال يعّول 
في  فاعل  وأميركي  غربي  دور  على  الحمزة 
وضع األسد عند حده، ال سيما حن سيصر 
على البدء بعملية إعادة اإلعمار، معتبرًا أن 

الجديد«، إلى أن »موقف أنقرة لم يتغير في 
االنتخابات السابقة، فالنظام فاقد الشرعية 
واألهــلــيــة بنظر الــحــكــومــة الــتــركــيــة، وال حل 
األســد، ومــن دون  السورية بوجود  للمسألة 
تطبيق قرارات األمم املتحدة الخاصة، والتي 
تقوم على مرحلة االنتقال السياسي وهيئة 
جري انتخابات حرة ونزيهة 

ُ
حكم انتقالي، ت

بمشاركة الجميع وتوافق الجهات الفاعلة«. 
ومناطق  الجغرافية  للسيطرة  بالنسبة  أمــا 
أنــه »لــن يكون  فــرأى سليمان أوغلو  النفوذ، 
هناك تغيير كبير طاملا يوجد توافق روسي 
تركي، واألتــراك يرغبون بإبقاء الوضع على 
مـــا هـــو عــلــيــه مــســتــقــرا نــســبــيــا، مـــع مــســاعــي 
دبلوماسية للدفع باتجاه حل سياسي دائم. 
وتركيا تؤكد مــع ذلــك ضـــرورة اســتــعــادة تل 
املهجرين  إلعــــادة  ومــنــبــج  ومحيطها  رفــعــت 
إليها، وتخفيف العبء على املناطق التي هي 

تحت اإلشراف والنفوذ التركي«.

أقاليم العراق
والــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة. ويـــاحـــظ أيــضــا 
أن مــتــصــدري خــطــاب األقـــالـــيـــم هـــم بــالــغــالــب 
جــــهــــات ســـيـــاســـيـــة تـــراجـــعـــت شــعــبــيــتــهــا فــي 
مــدن ومحافظات الشمال والــغــرب، مــا يجعل 
احتمال كونها دعوات ألهداف انتخابية أمرًا 

مرجحا وبشكل كبير.
أحمد  الــعــراق«  زعيم مؤتمر »صحوة  وأطلق 
أبـــو ريــشــة، مطلع األســبــوع املــاضــي، دعـــوات 
لتشكيل أقاليم، ردًا على استعراض الفصائل 
املــســلــحــة، فــيــمــا خــرجــت دعـــــوات مــمــاثــلــة من 
نـــيـــنـــوى وصــــــاح الــــديــــن فــــي اإلطــــــــار نــفــســه. 
واعــتــبــر أبــو ريــشــة، أن »مــا حــدث مــن تطويق 
)رئيس  املسلحة  للقوات  الــعــام  القائد  مكتب 
الحكومة مصطفى الكاظمي( من قبل عناصر 
مسلحة هــو عــمــل مــهــن لــلــدولــة«، مــؤكــدًا في 
مستحيلة  أصبحت  الحكم  »شــراكــة  أن  بــيــان 
بالتجاوز  املستمرة  املليشيات  هــذه  بــوجــود 
على هيبة الدولة، وأن األقاليم احترام للنفس 

والدم ومستقبل األجيال«.
وُيــعــتــبــر أبـــو ريــشــة أحـــد املــقــربــن مــن رئيس 
الــبــرملــان محمد الــحــلــبــوســي، الـــذي يــدعــم هو 
اآلخـــر فــكــرة اإلقــلــيــم، وقـــد اجــتــمــع فــي يناير/
كانون الثاني 2020، في مدينة دبي اإلماراتية، 
مــع سياسين عــراقــيــن ونـــواب بــرملــان وقــادة 
ــفـــوا بــأنــهــم مــمــثــلــون عن  كــتــل ســيــاســيــة، ُوصـ
عــيــد خــال اللقاء طــرح ما 

ُ
ــة«. وأ

ّ
»الــعــرب الــســن

يــعــرف بــمــشــروع »اإلقــلــيــم الــســنــي«، حسبما 
»الــعــربــي  كشفت مــصــادر رفــيــعــة فــي بــغــداد لـــ
الدعوات  خطورة  عن  تحدثت  التي  الجديد«، 
ال  طائفي  أســاس  على  قائمة  كونها  الحالية 
جــغــرافــي، ويــظــهــر خــالــه تشجيع مــن بعض 
القوى الكردية، تحديدًا في أربيل، لهذا التوجه 

في ظل رفض واسع من القوى الشيعية.
إذا كــان هناك  وحتى اآلن من غير املعلوم ما 

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

ــاد االســــتــــعــــراض املـــســـلـــح الــــذي  ــ أعــ
ــيـــة مــســلــحــة  أجــــرتــــه فـــصـــائـــل عـــراقـ
حــلــيــفــة لــطــهــران فـــي بـــغـــداد نهاية 
ــا لــلــمــنــطــقــة  ــهـ ــرتـ ــر املـــــاضـــــي، ومـــحـــاصـ ــهـ الـــشـ
الخضراء التي تضّم مقرات حكومية حساسة 
إحياء  لساعات،  غربية  دبلوماسية  وبعثات 
ــــي مـــحـــافـــظـــات  ــــروع تـــشـــكـــيـــل األقــــالــــيــــم فـ ــــشـ مـ
الــشــمــال الــعــراقــي وغـــربـــه. ويــســتــنــد أصــحــاب 
املشروع واملؤيدون له، إلى البند الخامس من 
الــدســتــور الــعــراقــي، الـــذي أجـــاز لكل محافظة 
بصاحيات  يتمتع  إقليما  شّكل 

ُ
ت أن  أكثر  أو 

تتعارض  أال  إداريـــة وتشريعية، على  واسعة 
مع سلطات الدولة االتحادية في بغداد، الذي 
الباد.  فــي  العليا  والسلطة  اإلدارة  لها  أبقى 
ــوات تشكيل األقــالــيــم املــتــصــاعــدة  غــيــر أن دعــ
ــة، 

ّ
ــعـــرب الــســن وعـــلـــى لـــســـان ســيــاســيــن مـــن الـ

تحمل عــنــوانــا طائفيا لــم يــعــد مــقــبــواًل داخــل 
الـــشـــارع الـــعـــراقـــي، خــصــوصــا بــعــد تــظــاهــرات 
أكتوبر/تشرين األول 2019، إذ يجري الترويج 
ي« في األنبار. كما يتحدث آخرون 

ّ
»إقليم سن لـ

عن إقليم مماثل في صاح الدين ونينوى، مع 
طــرح مــبــررات كثيرة تــعــزز دعــواتــهــم للقبول 
ــثـــل الـــتـــخـــلـــص مــــن املــلــيــشــيــات  ــروع مـ ــشــ ــاملــ بــ
ونفوذها، واإلفات من حالة الفشل املزمن في 

إدارة الباد من قبل الحكومات املتعاقبة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن دعــــوات تشكيل األقــالــيــم 
لــم تــكــن ولــيــدة الــعــام الــحــالــي، بــل تــعــود إلــى 
املالكي،  نــوري  فترة حكومة  إبــان  عــام 2011، 
ــتــــال تــنــظــيــم »داعــــــش«  وتـــراجـــعـــت عـــقـــب احــ
ملناطق شــمــال وغـــرب الــعــراق، إال أنــهــا تعود 
الـــيـــوم مـــع تـــغـــّول نــفــوذ الــجــمــاعــات املسلحة 
الــحــلــيــفــة لــطــهــران وتــفــاقــم األوضـــــاع األمــنــيــة 

تشجيع خارجي لدعاة األقاليم، لكن املصادر 
ذاتــهــا أشـــارت إلــى أن »لــقــاءات متفرقة ُعقدت 
فــي بــغــداد وأربــيــل لهذا الــغــرض بــن زعامات 
قبل تنظيم  سياسية مختلفة، بعضها جــرى 
الــفــصــائــل املــســلــحــة اســتــعــراضــهــا فـــي بــغــداد 
وأخــــرى جـــرت فــي األيــــام املــاضــيــة، مــن خــال 
ونّوهت  الــحــل«.  هــو  اإلقليم  لشعار:  الترويج 
ــيـــات ســـيـــاســـيـــة وزعــــامــــات  ــى أن »شـــخـــصـ ــ إلــ
كمشروع  للخطوة  الترويج  تتولى  عشائرية 
حل لــأوضــاع الراهنة داخــل األنــبــار وصاح 

ــــوى، وتـــــطـــــرح نـــــمـــــوذج إقـــلـــيـــم  ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــديـــــن ونـ
كردستان الناجح نسبيا مقارنة ببغداد على 
كونه فرصة لتكرار التجربة في هذه املناطق«.
الــعــراقــي فــإن أولـــى خطوات  ووفــقــا للدستور 
الــتــوّجــه نــحــو اإلقــلــيــم هـــي تــصــويــت مجلس 
املــحــافــظــة عــلــى املــــشــــروع بــأغــلــبــيــة الــثــلــثــن، 
ومــن ثــم إرســالــه إلــى بــغــداد، للمصادقة عليه 
ــلـــيـــف مـــفـــوضـــيـــة االنــــتــــخــــابــــات بــــإجــــراء  وتـــكـ
استفتاء فــي تلك املــنــاطــق حــول الــتــحــّول إلى 
املــشــروع يبقى رهن  أن  إقليم. ما يعني  نظام 

عودة مجالس املحافظات التي صّوت البرملان 
عــلــى إلــغــائــهــا الــعــام املــاضــي، مــن دون اتــفــاق 
على موعد إلجراء انتخابات محلية الختيار 

مجالس جديدة.
ناجح امليزان، أحد رعاة رعاة مشروع األقاليم 
مــن محافظة صــاح الــديــن واملقيم فــي مدينة 
الجديد«،  »العربي  لـ في حديٍث  يعتبر  أربيل، 
 األقـــالـــيـــم هـــو الـــحـــل الــســريــع إلنــهــاء 

ّ
ــل ــ أن »حـ

املحافظات  مــدن  أن  الــعــراق«، مضيفا  مشاكل 
الــشــمــالــيــة والـــغـــربـــيـــة »تـــعـــيـــش تـــحـــت رحــمــة 

ــــداد والـــفـــصـــائـــل  ــغـ ــ ــــي بـ ــذة فـ ــفـ ــنـ ــتـ األحــــــــــزاب املـ
ــــران، وتــعــانــي كــثــيــرًا من  املــســلــحــة املــوالــيــة إليـ
التدخات اإليرانية التي ستنتهي مع حصول 
املــحــافــظــات الــشــمــالــيــة والــغــربــيــة عــلــى حقها 
فــي اإلدارة الــذاتــيــة«.  وردًا عــلــى ســـؤال حــول 
أن دعواتهم قائمة على أساس طائفي، يقول: 
»هناك من يعتبر ذلك ويرى أنه إقليم طائفي 
األهالي  االتهام غير مقبول، ألن  ي، وهــذا 

ّ
سن

الــعــراق ليسوا طائفين، بل  في مناطق غــرب 
في  معاناتهم  وإنهاء  بسام  العيش  يريدون 

ظل حكومة تقودها أحــزاب موالية للخارج«. 
ويشّدد على أن »هناك أكثر من رأي من أجل 
مشروع أقاليم جديدة العراق، ومنها التوجه 
نحو إقليم يجمع أكثر من محافظة، أما آخرون 
فــيــطــلــبــون اعــتــمــاد أكـــثـــر مـــن إقــلــيــم فـــي أكــثــر 
هذه  بتسمية  القبول  يمكن  وال  من محافظة، 
املــيــزان  ــيــة«. ويكشف 

ّ
الــســن باألقاليم  األقــالــيــم 

عن عقد »لقاءات سياسية لهذا الغرض، وقد 
تتجه لفتح حوارات مع جهات دولية من أجل 
الذي  املــشــروع،  لهذا  مباركات  على  الحصول 

ال يــهــدف إلــى تقسيم الــعــراق، بــل إلــى تنظيم 
العمل اإلداري في املحافظات التي تعاني من 
اإليــرانــيــة،  والــتــجــاوزات  اإلهــمــال والتهميش 

والدستور العراقي يدعم هذا التوجه«.
وفــي وقــت سابق نقلت وسائل إعــام محلية 
عـــراقـــيـــة عـــن مــصــطــفــى الـــدلـــيـــمـــي، وهــــو أحــد 
محافظة  فــي  املــعــارضــة  القبلية  الشخصيات 
األنــبــار، تأكيده وجــود ما وصفها »تحركات 
مــن قــبــل سياسين عــراقــيــن مــن أجـــل طمأنة 
دول الـــجـــوار مــن عـــدم وجـــود أي مــخــاطــر من 

ملف األقاليم في العراق، بما في ذلك إيــران«. 
وأضاف »كانت هناك دول شعرت بخشية من 
واألردن وسورية  السعودية  ومنها  املشروع، 
وتــركــيــا، ولــكــن بــعــد الـــحـــوار مــع هـــذه الــــدول، 
حــصــلــنــا عـــلـــى تــعــلــيــقــات إيـــجـــابـــيـــة، كـــمـــا أن 
منظمات  مع  يتواصلون  للمشروع  املؤيدين 
دولية ذات تأثير قــوي، وقد تمت مخاطبتها 
من أجل أن تكون مشرفة على عملية تصويت 
الجمهور في حال إجرائه بما فيها الواليات 
املـــتـــحـــدة«. فـــي املـــقـــابـــل، يــــرى عــضــو تــحــالــف 
»الـــفـــتـــح«، الــنــائــب عــــدي شـــعـــان، أن »ظــهــور 
الـــدعـــوات لــتــأســيــس املــقــاطــعــات الــطــائــفــيــة أو 
األقاليم بــنــاًء على مذهب األهــالــي فــي بعض 
ــا تـــكـــون مــدعــومــة  ــادة مـ ــ املــنــاطــق الــعــراقــيــة عـ
مـــن جـــهـــات خـــارجـــيـــة تـــريـــد تــمــزيــق الـــوحـــدة 
الوطنية، ألنه وكما هو معروف أن العراقين 
من الشمال إلى الجنوب يرفضون كل أشكال 
الفكرة  لــهــذه  الــتــرويــج  أن  الــبــاد. كما  تقسيم 
ضعف 

ُ
تضعف النسيج االجتماعي، كما أنها ت

العراق خارجيا وداخليا«. ويعتبر في حديٍث 
»العربي الجديد«، أن هذا املوقف ثابت لدى  لـ
الشيعية، موضحا  العربية  السياسية  القوى 
ــقـــوى الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة فـــي الــعــراق  أن »الـ
ترفض هذه الفكرة وتمانعها، ولن نقبل بأي 

شكل من أشكال األقلمة في الباد«.
مــن جــهــتــه، يـــرى الــنــائــب ســالــم الــعــيــســاوي، 
»العربي الجديد«، أن »مشروع  لـ في حديٍث 
ــتـــور، وهـــنـــاك  ــالـــدسـ األقـــالـــيـــم ال يـــصـــطـــدم بـ
لتحقيق  السياسية  القوى  بعض  من  رغبة 
األقـــالـــيـــم اإلداريـــــــة الــتــي تــهــدف إلــــى إعــطــاء 
ــكـــومـــات املــحــلــيــة  ــلـــحـ ــيــــات أوســــــــع لـ صــــاحــ
الشمالية  املحافظات  في  املواطنن  لخدمة 
والــغــربــيــة، وهـــي تعلن عــن املــلــف بــن فترة 
ينكر  ولــم  العراقين«.  وأخــرى لجس نبض 
ســعــي قـــوى سياسية »إلـــى فــتــح هـــذا امللف 
من أجل استغاله انتخابيا، وأحيانا يكون 
فتحه نكاية بالحكومة في بغداد التي عادة 

ال تستجيب لهذا امللف«.

تسيطر القوات التركية على مساحات سورية واسعة )عمر حج قدور/فرانس برس(

الكثير من المناطق مدمرة بالكامل )لؤي بشارة/فرانس برس(

سيطر »الحشد الشعبي« على مساحات واسعة من العراق )األناضول(

مع فشل الدولة العراقية في بسط سيطرتها على مختلف األراضي العراقية، تستعّد جهات 
عدة إلحياء فكرة تشكيل األقاليم. وتنبثق نوايا تلك الجهات، من تمدد المليشيات الموالية 
إليران في العراق، وسيطرتها على القرار. لكن فكرة األقاليم ليست جديدة، بل تعود إلى عام 

»داعش«  تنظيم  حقبة  بدء  وقبل  المالكي،  نوري  األسبق،  الحكومة  رئيس  عهد  في   2011
تثير حساسية  األقاليم  الشعبي«. وفكرة  إلى تأسيس »الحشد  العراق، مفضيًا  وتمدده في 

دول الجوار العراقي، خشية من التأثر بها والتمدد إليها
الغالف

رّد طائفي 
على هيمنة المليشيات

شراكة الحكم مستحيلة 
بوجود المليشيات التي 

تجاوزت هيبة الدولة

دعوات تشكيل 
األقاليم تعود إلى عام 

2011 أيام المالكي

عبد اهلل سليمان أوغلو: 
لن يحصل أي تغيير 

في الموقف التركي 
تجاه نظام األسد

رضوان زيادة: 
عملية اإلعمار سيعترضها 

قانون قيصر

بعد أن تحولت تركيا إلى 
العب رئيسي في سورية، 

فإنه أصبح على جميع 
األطراف مراجعتها 

في أي تسوية، فيما ال 
يبدو أنه سيكون هناك 

تغيير في سياستها بعد 
االنتخابات السورية

جهد النظام السوري 
منذ ما قبل االنتخابات  

للترويج أن المرحلة 
المقبلة ستكون إلعادة 

اإلعمار، مع محاولة 
التقارب مع السعودية

يوضح الخبير القانوني علي التميمي أن »الدستور العراقي في المادة 
األولى منه والتي أشارت إلى الفيدرالية االتحادية، أجاز إنشاء األقاليم«. 
لـ»العربي  حديٍث  في  يشرح  لكنه 
تقديم  »آلـــيـــة  أن  الـــجـــديـــد«، 
عبر  تمرّ  اإلقليم  تشكيل  مشروع 
مجلس  أعضاء  ثلث  من  الطلب 
الناخبين  ُعــشــر  أو  المحافظة 
إلى  يُحال  ثم  الــوزراء  مجلس  إلى 
يشترك  وأن  االنتخابات،  مفوضية 
وأن  السكان  نصف  االستفتاء  في 
المصوتين  تأييد نصف عدد  ينال 

زائدًا واحدًا«.

النّص الدستوري

تقرير تحليل

Sunday 6 June 2021 Sunday 6 June 2021
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معارك ضارية في أفغانستان... وتحذير أممي من تصاعد العنف

67
سياسة

B B

  شرق
      غرب

مقتل 100 مدني شمالي 
بوركينا فاسو

ــتــــل نـــحـــو 100 مــــدنــــي فــــي بــلــدة  ــ
ُ
ق

سولهان في شمال بوركينا فاسو، 
لــيــل الــجــمــعــة ـ الــســبــت، فــي هجوم 
ــذا الــبــلــد  ــة فـــي هــ ــر دمـــويـ ــثـ هـــو األكـ
منذ بدء أعمال العنف »الجهادية« 
عــام 2015، حسبما أفــادت مصادر 
أمنية ومحلية. وقال مصدر أمني: 
ـــحـــون عـــمـــلـــيـــة دامـــيـــة 

ّ
 مـــســـل

ّ
»شــــــــن

فــــي ســــولــــهــــان، فــــي إقـــلـــيـــم يــــاغــــا«. 
ــد مـــصـــدر مــحــلــي أن الــهــجــوم  ــ وأكــ
لــلــقــوات  مـــوقـــعـــا«  أواًل  »اســـتـــهـــدف 
الرديفة التابعة للجيش، ثّم منازل 

عدموا.
ُ
سكان أ

)فرانس برس(

وفد أميركي في تايوان 
اليوم

ــة  ــيــ ــايــــوانــ ــتــ أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة الــ
ــيــــركــــي فــــي تــــايــــوان،  واملـــعـــهـــد األمــ
الذي يعد بمثابة سفارة واشنطن 
فــي تــايــبــه، أمــس الــســبــت، أن ثاثة 
ــيــــوخ  ــشــ ــلــــس الــ ــجــ مـــــــن أعـــــــضـــــــاء مــ
ســـيـــزورون الــجــزيــرة الــيــوم األحـــد، 
تساي  الرئيسة  مع  وسيجتمعون 
ــن، لــبــحــث قـــضـــايـــا األمــــن  ــ إيـــنـــغ ويــ
زيـــارة ستثير غضب  فــي  وغيرها، 
الصن على األرجـــح. وذكــر املعهد 
ودان ساليفان  داكـــوورث  تامي  أن 
من لجنة القوات املسلحة بمجلس 
ــــوخ، وكــــريــــســــتــــوفــــر كـــونـــز  ــيــ ــ ــشــ ــ الــ
ــات الـــخـــارجـــيـــة  ــعــــاقــ مــــن لـــجـــنـــة الــ

باملجلس، سيزورون الجزيرة.
)رويترز(

ميانمار: مقتل 3 أشخاص 
في اشتباكات

ذكــرت وسائل إعــام محلية وسكان 
أن ثاثة  السبت،  في ميانمار، أمس 
ــــتــــلــــوا فــي 

ُ
ــلــــى األقــــــــل ق أشـــــخـــــاص عــ

أيــيــاروادي، عندما  منطقة دلتا نهر 
اشتبكت قوات املجلس العسكري مع 
قروين، كما وردت أنباء عن معارك 
في شمال الباد وشرقها. وقال أحد 
في  اندلعت  االشتباكات  إن  السكان 
كــيــونــبــيــاو الــواقــعــة عــلــى بــعــد نحو 
150 كيلومترًا، شمالي غرب رانغون 
ــنـــود العـــتـــقـــال رجـــل  ــاء جـ ــ عـــنـــدمـــا جـ
أنــه يــخــزن أسلحة حيث  ُيشتبه فــي 

فوجئوا بانفجار قنبلة.
)رويترز(

كابول ـ صبغة اهلل صابر

انفجر الوضع األمني في أفغانستان بشكل 
كــبــيــر، مــع انــــدالع مــعــارك ضــاريــة بــن حركة 
»طالبان« والقوات األفغانية في عدة أقاليم، 
فيما توقع خبراء تابعون إلى األمم املتحدة، 
ــتـــدة حــتــى  ــمـ ــة املـ ــلـ ــنـــف، فــــي املـــرحـ ــعـ ــد الـ ــزايــ تــ
انسحاب القوات األميركية وتلك التابعة إلى 
حلف شمال األطلسي من أفغانستان في 11 

سبتمبر/أيلول املقبل.
وسقط، أمس السبت، عشرات القتلى من قوات 
األمن األفغانية وعناصر حركة »طالبان« في 
سلسلة من الهجمات املتبادلة. وقال مصدر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن ســـاح الجو  قــبــلــي، لـــ
األفغاني »استهدف عن طريق الخطأ عناصر 
للجيش القبلي املوالي للجيش األفغاني في 
شمال  بــدخــشــان،  بإقليم  كوهستان  مديرية 
الــبــاد«. وأضــاف أن الزعيم بهلوان عاشور، 
كان  املنطقة،  في  القبلي  الجيش  يقود  الــذي 
في طريقه من مديرية كوهستان إلى مديرية 

أرغستان عندما استهدفته الطائرات التابعة 
لساح الجو األفغاني، ما أدى إلى مقتله مع 

12 من عناصره.
وقـــتـــل تــســعــة مـــن عــنــاصــر الـــشـــرطـــة، بينهم 
على  »طالبان«  لحركة  هجوم  في  ضابطان، 
مـــواقـــع عــســكــريــة فـــي مــديــريــة جــلــكــه بإقليم 
ــال مـــصـــدر أمــنــي،  ــ بـــغـــان، شـــمـــال الـــبـــاد. وقـ
»العربي الجديد«، إن من بن القتلى رئيس  لـ
شرطة مديرية جلكه، ورئيس شرطة مديرية 
ــه، مــشــيــرًا إلــــى أن مــســلــحــي »طــالــبــان  بــــوركــ
العسكرية بعد خروج  النقاط  سيطروا على 
القوات األمنية منها«. من جانبه، قال الناطق 
باسم أمن إقليم بغان أحمد جاويد بشارت 
إن مسلحي الحركة هاجموا نقاطا عسكرية 
فــي املــنــطــقــة، مــا أدى إلـــى مقتل عــنــاصــر من 
الشرطة، وخمسة من املهاجمن. في املقابل، 
أعــلــنــت »طــالــبــان« مــقــتــل عــشــرة مــن عناصر 
نقاط  على  مسلحيها  هجمات  فــي  الــشــرطــة 

عسكرية في إقليم بغان.
وفي إقليم ننجرهار في الشرق، قتل 25 من 
القبلي على األقل  عناصر الشرطة والجيش 
فـــي هــجــمــات »طـــالـــبـــان« فـــي مــديــريــة هسكه 
مــيــنــه الــواقــعــة عــلــى الـــحـــدود مـــع بــاكــســتــان، 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــي، لـ ــلـ ــبـ ــدر قـ وذلـــــــك بـــحـــســـب مــــصــ
الجنوبي، قتل  إقليم خوست  الجديد«. وفي 
اثنان من عناصر الشرطة، وثاثة من الطاب 
الجامعين، في هجوم ملسلحن على سيارة 
مدنية في مديرية صبري. في املقابل، ادعت 
وزارة الدفاع األفغانية مقتل 183 من عناصر 
»طـــالـــبـــان« فـــي عــمــلــيــات لـــقـــوات الــجــيــش في 
أقاليم ننجرهار، وغزنه، وزابــل، وأورزجــان، 

أنــهــا اجتاحت  الــلــه مــجــاهــد،  باسمها ذبــيــح 
الــقــاعــدة الــواقــعــة عــلــى طــريــق ســريــع يــربــط 
غربي الباد وجنوبها بن مدينتي قندهار 
 عدد 

ّ
وهرات، الخميس املاضي. ولفتت إلى أن

القتلى بلغ 30، جميعهم من املدنين.
وقــــال خـــبـــراء فـــي األمــــم املـــتـــحـــدة، فـــي تــقــريــر 

وجـــوزجـــان، وهــلــمــنــد، وتــخــار وكـــنـــدوز، ولــم 
الجيش،  قـــوات  عــن خسائر  الــــوزارة  تتحدث 

كما لم تعلق »طالبان« على إعان الوزارة.
 غــــــارة جـــويـــة أفــغــانــيــة 

ّ
ــر أن ــاريـ ــقـ وذكـــــــرت تـ

اســتــهــدفــت، أمـــس األول، مــقــاتــلــي »طــالــبــان« 
داخــــل قـــاعـــدة عــســكــريــة مــهــجــورة فـــي إقــلــيــم 
ــقـــل عــن  ــة، قـــتـــلـــت مــــا ال يـ ــيـ ــوبـ ــنـ هــلــمــنــد الـــجـ
20 شــخــصــا، بــيــنــهــم بــعــض املـــدنـــيـــن. وقـــال 
 طيرانه الجوي استهدف مقاتلي 

ّ
الجيش إن

»طالبان« في منطقة نهر سراج أثناء نهبهم 
 20 

ّ
أن القاعدة. وأضــاف  أسلحة وذخائر من 

مـــن مــقــاتــلــي »طـــالـــبـــان« و»بــضــعــة مــدنــيــن« 
ــتــلــوا. 

ُ
كــانــوا يــشــاركــون فــي عملية الــنــهــب، ق

ــان«، عـــلـــى لـــســـان املــتــحــدث  ــبــ ــالــ وأعـــلـــنـــت »طــ

جديد تم توزيعه على أعضاء مجلس األمن 
»طالبان«  عناصر  إن  السبت،  أمــس  الــدولــي 
أي عــامــة على خفض مستوى  يــظــهــرون  ال 
مفاوضات  لتسهيل  أفغانستان  فــي  العنف 
يحاولون  أنهم  ويبدو  الحكومة،  مع  السام 
تعزيز موقفهم العسكري كوسيلة ضغط، مع 
»العنف غير املسبوق« في العام 2020، والذي 
الــخــبــراء، بحسب  اســتــمــر فــي 2021. وحــمــل 
»طالبان«  حركة  بــرس«،  »أسوشييتد  وكالة 
ــن الــــغــــالــــبــــيــــة الـــعـــظـــمـــى مــن  ــ املــــســــؤولــــيــــة عــ
الــتــي أصبحت سمة مــن سمات  االغــتــيــاالت، 
الــعــنــف فـــي الــــبــــاد، واســتــهــدفــت مــســؤولــن 
حـــكـــومـــيـــن ونــــســــاء ومــــدافــــعــــن عــــن حــقــوق 
اإلنــســان وصحافين وآخــريــن. وأضــافــوا أن 
هــــذه الــهــجــمــات »تــتــم عــلــى مـــا يــبــدو بــهــدف 
املدني«.  املجتمع  وإخافة  الحكومة  إضعاف 
وحــــذر الــخــبــراء، فــي الــتــقــريــر املــكــون مــن 22 
صــفــحــة، مــن أن انــســحــاب الــقــوات األميركية 
وحلف شمال األطلسي بحلول 11 سبتمبر/
ــقـــوات  ــلـ ــا لـ أيــــــــول املــــقــــبــــل، »ســـيـــمـــثـــل تــــحــــديــ
األفـــغـــانـــيـــة، مـــن خــــال الـــحـــد مـــن الــعــمــلــيــات 
الجوية، والدعم اللوجستي واملدفعية، وكذلك 
وتــوقــع خبراء  الــتــدريــب«.  تخفيض عمليات 
ــم املـــتـــحـــدة، الـــذيـــن يـــراقـــبـــون الــعــقــوبــات  ــ األمـ
ــان«، املــــزيــــد مــــن الـــعـــنـــف، حــتــى  ــبــ ــالــ عـــلـــى »طــ
واألطلسية  األميركية  القوات  تاريخ مغادرة 
أفغانستان. وقالوا: »تشير خطابات طالبان 
والتقارير عن استعداداتها ملوسم القتال في 
الــربــيــع إلــى أنــه مــن املــرجــح أن تــزيــد الحركة 
من عملياتها العسكرية في 2021، ســواء تم 

اإلعان عن هجوم الربيع أم ال«.

استهداف 
المعارضين الروس

الصومال 
حرب الجيش 
و»الشباب«

القانون  قيود  وتسري  فيدرالية.  أو  محلية 
ــع األشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن شـــغـــلـــوا  ــيـ ــمـ ــلــــى جـ عــ
مناصب قيادية في تلك املنظمات وفروعها، 
في جميع املقاطعات الروسية في السنوات 
ــثـــاث األخــــيــــرة قــبــل تــصــنــيــفــهــا مــنــظــمــات  الـ
متطرفة في املحاكم، أو شاركوا في نشاطات 
هذه املنظمات كأفراد عادين لعام واحد قبل 

القرار القضائي.
ــاعــــات عـــلـــى مـــصـــادقـــة بـــوتـــن عــلــى  ــعـــد ســ وبـ
الـــقـــانـــون، دعـــا االتـــحـــاد األوروبــــــي الــســلــطــات 
ــانـــون الـــــذي يحظر  ــقـ ــة إلــــى إلـــغـــاء الـ ــيـ الـــروسـ
مــشــاركــة األشـــخـــاص املـــتـــورطـــن فـــي أنــشــطــة 
»املنظمات املتطرفة« في االنتخابات. وأوضح 
لاتحاد  الخارجية  السياسة  باسم  املتحدث 
بــيــتــر ســتــانــو، فــي بــيــان نــشــر مــســاء الجمعة 
أداة أخرى  الجديد يعد  »القانون  أن  املاضي، 
واملــعــارضــة،  للسلطة  املنتقدة  األصـــوات  ضــد 
ومـــن شــأنــهــا أن تــقــّيــد الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة 

صــحــافــي مـــن مــديــنــة جــوهــر عــاصــمــة إقليم 
هرشبيلي، يوم الخميس املاضي، أن الجيش 
أحـــــرز تــقــدمــا عــســكــريــا، وحـــقـــق نـــصـــرًا ضد 
ــادة،  »الــشــبــاب«. وهـــي خــطــوة تستحق اإلشــ
األمنية  الحركة  هــذه  تهديدات  على  للقضاء 
في الباد. وأشار إلى أن حكومته ستقف إلى 
جــانــب الــجــيــش مــن أجـــل مــواصــلــة تحركاته 
 أن يــحــقــق 

ً
ــا ــ ــة، آمـــ الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد الــــحــــركــ

الدولة  الجيش نصرًا يمّكنه من بسط نفوذ 
إلى تلك املناطق والقرى النائية.

فــي وقت  أعلن  قــد  الجيش الصومالي  وكــان 
املاضي مقتل نحو 100  األسبوع  سابق من 
مـــن عــنــاصــر »الـــشـــبـــاب«، فـــي مـــعـــارك شــرســة 
دارت بن الطرفن في قرى شبيلي الوسطى. 
يقودها  كـــان  الــتــي  العسكرية  الحملة  وهـــي 
قــائــد أركـــــان الــجــيــش أدواي يــوســف راغــــي، 
فــي هذه  الحركة  القضاء على وجــود  بهدف 
املناطق القريبة من مدينة جوهر، على ُبعد 
90 كيلومترًا، شمالي مقديشو. ونقلت إذاعة 
الــجــيــش عــن راغـــي قــولــه »إن الــجــيــش سحق 
مــعــاقــل الــحــركــة، وألــحــق خــســائــر فــادحــة في 
بينها  فــي صفوفها، ومــن  واملــعــدات  األرواح 

قيادات عسكرية«.
ــر الـــدفـــاع الــصــومــالــي، حسن  واســتــقــبــل وزيــ
حسن حاجي، يوم األربعاء املاضي، وحدات 
من القوات الصومالية التي تلقت تدريباتها 
ــي تـــركـــيـــا فــــي مـــطـــار مـــقـــديـــشـــو. وقــــــال فــي  فــ
الــقــوات  »إن  اإلعـــام  لوسائل  مقتضبة  كلمة 

سامر إلياس

الطريق  لقطع  فــي خــطــوة حــاســمــة 
الليبرالية  املعارضة  مشاركة  على 
البرملانية  الروسية في االنتخابات 
ع الرئيس الروسي 

ّ
العام الحالي، وق خريف 

فاديمير بوتن على قانون يحظر الترشح 
ــتـــوى عــلــى  ــلـــى أي مـــسـ ــابــــات عـ ــتــــخــ ــــي االنــ فـ
األشخاص املتورطن في أنشطة »املنظمات 
ــــذي دخـــل  ــتـــطـــرفـــة«. وحـــســـب الــــقــــانــــون، الــ املـ
حــيــز الــتــنــفــيــذ مــبــاشــرة بــعــد تــوقــيــع بــوتــن 
عليه أمس األول الجمعة، لن يستطيع قادة 
واملتطرفة«  اإلرهابية  »املنظمات  ومؤسسو 
ــن تـــاريـــخ  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ ــتــــرشــــح ملــــــدة 5 سـ ــن الــ ــ مـ
 ،

ّ
إصـــدار قــرار قضائي خــاص بحظر، أو حــل

منتسبي  القانون  يمنع  كما  املنظمات.  تلك 
هــذه املــنــظــمــات، واملــشــاركــن فــي عملها، من 
الــتــرشــح ملـــدة 3 ســـنـــوات فـــي أي انــتــخــابــات 

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

يواصل الجيش الصومالي منذ يوم 
تــمــدده العسكري  املـــاضـــي،  االثــنــن 
وبسط  الوسطى،  إقليم شبيلي  في 
قــرى وبلدات كانت تحت قبضة  نفوذه على 
»حركة الشباب« املرتبطة بتنظيم »القاعدة«. 
إلى  بالسعي  العملية  هــذه  مراقبون  ويربط 
مقديشو،  العاصمة  من  القريبة  املــدن  تأمن 
وإنـــهـــاء الــتــحــديــات األمــنــيــة الــتــي تــواجــهــهــا 
املـــدن والــعــواصــم الــكــبــرى فــي الــبــاد، والــتــي 
ـــجـــرى فــيــهــا االنـــتـــخـــابـــات، إذ 

ُ
مـــن املـــقـــرر أن ت

مقربة  على  منتشرة  الــحــركــة  عناصر  كــانــت 
مــن تلك املـــدن، مــا كــان يــهــدد إمكانية إجــراء 
ــابــــات. وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة املـــركـــزيـــة  ــتــــخــ االنــ
ــاء األقــالــيــم الــفــيــدرالــيــة، قــد اتفقت في  ورؤســ
27 مايو/ أيار املاضي على إنهاء الخافات 
ــراء  حـــول تــشــكــيــل الــلــجــان االنــتــخــابــيــة، وإجــ
انتخابات رئاسية وبرملانية »غير مباشرة« 
خال 60 يوما. وُيكمل االتفاق األخير، اتفاق 
الــشــركــاء  بــن  املـــاضـــي،  أيــلــول  17 سبتمبر/ 
السياسين في الباد )الحكومة الصومالية 
والواليات الفيدرالية(، الذي نّص على إجراء 
االنـــتـــخـــابـــات فـــي دائــــرتــــن انــتــخــابــيــتــن في 
الباد، وأن يستضيف كل إقليم فيدرالي نحو 
101 مندوب لإدالء بأصواتهم النتخاب 275 
عضوًا مــن الــبــرملــان، وهــو مــا قــد يرفع سقف 
الــتــحــديــات األمــنــيــة بــالــنــســبــة إلـــى الــواليــات 

الفيدالية إلجراء االنتخابات.
وشهدت قرية جلبلي، خــال األيــام األخيرة، 
ــــن مـــســـلـــحـــي »حـــركـــة  ــات بـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ أعــــنــــف املـ
إلــــــى مــقــتــل  ــا أدى  ــ الــــشــــبــــاب« والــــجــــيــــش، مـ
ــتــل 

ُ
الــعــشــرات مـــن عــنــاصــر الــحــركــة، بــيــنــمــا ق

فــي هـــذا الــهــجــوم قــائــد الــفــرقــة الــســادســة في 
الــجــيــش محمد عــبــد الـــوهـــاب. وهـــي مــن بن 
ــتـــي تــلــقــت تــدريــبــاتــهــا  الــــفــــرق الــعــســكــريــة الـ
عـــلـــى أيــــــدي املــــدربــــن األتــــــــراك فــــي الـــقـــاعـــدة 
العسكرية التركية بمقديشو. وتمّكن الجيش 
الــصــومــالــي صــبــاح أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، 
مــن انـــتـــزاع الــســيــطــرة عــلــى الــقــرى والــبــلــدات 
لوسائل  االشتباكات، طبقا  فيها  دارت  التي 
الجيش  املتحدث باسم  إعــام رسمية. وقــال 
الصومالي، العقيد علي حاشي، في تصريح 
ــارك مــع  ــ ــعــ ــ ــة، إن املــ ــيـ ــلـ ــل إعــــــــام مـــحـ ــائــ لــــوســ
عــنــاصــر »الــشــبــاب« أدت إلـــى مقتل أكــثــر من 
منطقة  فــي  الحركة  مسلحي  مــن  عنصرًا   70
ــا جــيــابــل فــي إقــلــيــم شبيلي الــوســطــى.  ورتــ
مــن تحرير  أيضا  الجيش تمكن  أن  وأضـــاف 
الحركة  فــي قبضة مسلحي  قــرى كانت  عــدة 
منذ سنوات. من جهته، كشف رئيس الوزراء 
الصومالي، محمد حسن روبلي، في مؤتمر 

فــي روســيــا بشكل أكــبــر«. وشــدد على أن هذا 
ــذي تـــم تــمــريــره قــبــيــل انــتــخــابــات  الـــقـــانـــون، الــ
ــا،  ــ ــدومـ ــ ــلـــول املـــقـــبـــل ملـــجـــلـــس الـ ــر/أيـ ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ سـ
بـــالـــتـــزامـــن مــــع قــــوانــــن »الـــعـــمـــاء األجــــانــــب« 
ــات غـــيـــر املــــرغــــوب فـــيـــهـــا«، »يـــعـــزز  ــمـ ــظـ ــنـ و»املـ
القمع املنهجي للديمقراطية وحقوق اإلنسان 
الــقــلــق بشكل  يثير  »مـــا  والــحــريــات«، مضيفا 

خاص هو أن القانون يعمل بأثر رجعي«.
وُعرض مشروع القانون على مجلس الدوما 
)الـــبـــرملـــان( الـــروســـي فـــي بـــدايـــة مـــايـــو/أيـــار 
وإضافات  لتعديات  خضع  ولكنه  املاضي، 
جذرية. وفي النسخة األولى للمشروع الذي 
ــيـــا  ــــزب »روسـ ــــدد مــــن أعــــضــــاء حـ ــقـــدم بــــه عـ تـ
املوحدة« الحاكم، اقتصر على منع الترشح 
لقادة  بالنسبة  الــدومــا  مجلس  النــتــخــابــات 
الحالين،  املحظورة  والجمعيات  املنظمات 
وملدة ثاث سنوات فقط بعد موافقة القضاء 
عــلــى أن املــنــظــمــة مــتــطــرفــة، وفــيــمــا يخص 
أعضاء »التنظيمات املتطرفة« أو املشاركن 
في نشاطها، أو داعميها ماليا، ملدة عام واحد 
فــقــط. وفـــي 21 مــايــو املـــاضـــي تـــقـــّدم أعــضــاء 
تمدد  كبيرة،  بتعديات  املــوحــدة«  »روســيــا 
مدة حظر الترشح لانتخابات إلى 5 سنوات 
للقادة و3 سنوات لأعضاء واملشاركن في 
نــشــاطــات املــنــظــمــات املــحــظــورة. وبمقتضى 
الثالثة  الــقــراءة  أيــضــا فــي  املــقــّرة  التعديات 
املشاركن  دائـــرة  الــقــانــون  وّســـع  والنهائية، 
فـــي نــشــاطــات املــنــظــمــات املــحــظــورة لتشمل 

ــة ســتــعــود إلــــى مــعــاقــلــهــا الــعــســكــريــة  ــدربــ املــ
مـــن أجـــل املــشــاركــة فـــي املـــهـــام الــقــتــالــيــة ضد 
حــركــة الــشــبــاب، والــحــفــاظ عــلــى أمـــن الــبــاد 
ــالـــدور الــتــركــي في  واســـتـــقـــرارهـــا«. وأشـــــاد بـ
الجيش الصومالي، مــن خال  أفـــراد  تــدريــب 
الــقــاعــدة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة وفـــي األراضــــي 
ــة. لـــكـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن األحــــاديــــث  ــيـ ــركـ ــتـ الـ
عـــن تــحــقــيــق الــجــيــش تـــقـــّدمـــا مـــيـــدانـــيـــا، فــإن 
مــخــاوف عــلــى أكــثــر مــن تــطــور تبقى قائمة. 
ر الــخــبــيــر الــعــســكــري، شــريــف حسن 

ّ
ويـــحـــذ

روبــــــو، فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
مــن أن يــؤجــج الــقــتــال الــدائــر بــن »الــشــبــاب« 
نـــزوح جــديــدة للمواطنن،  والــجــيــش حــركــة 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد الـــفـــيـــضـــانـــات الـــتـــي غــمــرت 

كــل مــن دعــمــهــا بــبــيــانــات عــبــر اإلنــتــرنــت، أو 
ر لها مكانا للعمل 

ّ
قّدم تبرعات مالية، أو وف

واالجتماع، أو شارك في تنظيم نشاطاتها، 
ــّدم اســـتـــشـــارات لــعــمــل هــــذه املــنــظــمــات.  ــ أو قـ
وأصـــبـــح الـــقـــانـــون ســـاريـــا أيـــضـــا عــلــى قـــادة 
واملتعاونن  املتطرفة  التنظيمات  وأعــضــاء 

معها حتى قبل إقرارها »متطرفة«.
ويبدو أن قسوة التعديات اإلضافية أثارت 
حفيظة أحزاب »املعارضة النظامية« املقربة 
ــــع الــــحــــزب الــشــيــوعــي  مــــن الـــكـــرمـــلـــن، مــــا دفـ
القانون، وعدم  الروسي إلى التصويت ضد 
مـــشـــاركـــة الــــحــــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي الــديــمــقــراطــي 
ــــة« فــي  ــادلـ ــ ــعـ ــ الـــــروســـــي وحـــــــزب »روســـــيـــــا الـ
الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــانـــون الــــذي أقــــر فـــي 26 
املــاضــي، وصـــادق عليه الحقا مجلس  مايو 
)الــشــيــوخ( قبل توقيع بوتن عليه  االتــحــاد 

الجمعة املاضي.
ومن الواضح أن القانون يهدف أساسا ملنع 
مشاركة أنــصــار ومــؤيــدي املــعــارض ألكسي 
بعد  بالسجن،  حكما  يقضي  الــذي  نافالني 
عــودتــه بــدايــة الــعــام الــحــالــي مــن فــتــرة عاج 
ــر تــعــرضــه ملــحــاولــة  ونــقــاهــة فـــي أملـــانـــيـــا، إثــ
املاضي،  العام  من  أغسطس/آب  في  تسميم 
اتهم بها السلطات. ووافقت محكمة في مدينة 
على  املاضي  إبريل/نيسان   24 في  موسكو 
دعوى قضائية قّدمها االدعاء العام الروسي 
لتصنيف صندوقي مكافحة الفساد وحماية 
املـــواطـــنـــن، واملـــقـــرات اإلقــلــيــمــيــة لــلــمــعــارض 
نــافــالــنــي عــلــى أنــهــمــا »مــنــظــمــات مــتــطــرفــة«. 
واتــهــم االدعـــاء الــعــام حينها فــريــق نافالني 
وصــنــدوقــيــه بــأنــه »تــحــت ســتــار الــشــعــارات 
الليبرالية«، يريد تطبيق سيناريو »الثورات 
ــر، فــي مــذكــرتــه، أن  املــلــونــة« فــي روســيــا. وذكـ
لديه »أدلة شاملة على أن هذه الهياكل تقوم 
بأنشطة متطرفة، وتؤدي إلى زعزعة الوضع 
االجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي فــــي الــــبــــاد، بــمــا 
فــي ذلــك مــن خــال الــدعــوة إلــى أعــمــال عنف، 
جماعية،  شغب  وأعــمــال  متطرفة،  وأنــشــطــة 
مـــن خــــال مـــحـــاولـــة إشــــــراك الـــقـــاصـــريـــن في 
أنــشــطــة غــيــر قــانــونــيــة«. وفـــي 29 مــن الشهر 
ذاته، أعلن املعارض ليونيد فولوكوف، أحد 
أهم مساعدي نافالني، أن املقرات اإلقليمية 
أوقـــــفـــــت نــــشــــاطــــهــــا، نــــظــــرًا لــــعــــدم إمـــكـــانـــيـــة 
االســـتـــمـــرار بــالــعــمــل بــعــد الـــقـــرار الــقــضــائــي، 
أن  يمكن  الــتــي  القانونية  التبعات  وبسبب 
يــتــكــبــدهــا أعـــضـــاء املـــقـــرات واملـــشـــاركـــون في 

نشاطاتها.
م أنصار نافالني تظاهرات ضخمة في 

ّ
ونظ

الحالي احتجاجا على اعتقاله،  العام  بداية 
واعتقلت السلطات اآلالف من املشاركن في 
هذه التظاهرات، وأصــدرت أحكاما قضائية 
بــحــق املــئــات مــنــهــم، تـــتـــراوح بــن مخالفات 
لـــفـــتـــرات مــخــتــلــفــة، بتهم  مــالــيــة أو الــســجــن 
الــعــام. واستطاع  بــاألمــن  التطرف واإلخـــال 
مــحــدودة  اخــتــراقــات  نافالني تحقيق  فــريــق 
في االنتخابات املحلية، عامي 2019 و2020، 
عــبــر آلـــيـــة الــتــصــويــت الـــذكـــي الـــتـــي تــســاعــد 
األكــثــر حظا  املــرشــح  اختيار  على  الناخبن 
بــالــفــوز مــن أي جــهــة مــعــارضــة فــي الــدوائــر 
التي يشارك فيها حــزب »روســيــا املــوحــدة«، 
ــلــــق الــــكــــرمــــلــــن. ويـــــأتـــــي ضــغــط  مـــــا أثـــــــــار قــ
الــكــرمــلــن عــلــى املـــعـــارضـــة الــلــيــبــرالــيــة قبل 
انتخابات برملانية حاسمة تنظم  أشهر من 
فــي 19 ســبــتــمــبــر، يــتــوقــع أن تــكــون حاسمة 
 ،2024 في  السلطة  انتقال  في تحديد مسار 
ــو الـــعـــام الــــذي تــنــتــهــي فــيــه فــتــرة رئــاســة  وهـ
بوتن الرابعة. وعلى الرغم من أن التعديات 
رت عداد 

ّ
العام املاضي »صف الدستورية في 

ــبـــوتـــن بــالــتــرشــح  ــمـــحـــت لـ ــة«، وسـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
أنــه  إال  فــي 2024 و2030،  لــواليــتــن أخــريــن 
لــم يحسم بعد مــوضــوع ترشحه خصوصا 
الــدســتــوريــة منحته حصانة  الــتــعــديــات  أن 
تكرار  إلــى  الكرملن  ويسعى  الــحــيــاة.  مــدى 
نتائج االنتخابات العامة في 2016. وحينها 
حصد حزب السلطة 343 من مقاعد البرملان 
البالغة 450، فيما تقاسمت األحزاب املصنفة 
ضمن »املعارضة النظامية« باقي املقاعد في 

برملان خا من أي كتلة معارضة.

اإلقليم،  في هذا  الزراعية  واملحاصيل  القرى 
الحكومية  العسكرية  الحملة  أن  إلــى  مشيرًا 
ال تستند إلى استراتيجية عسكرية محكمة، 
ولديها أهداف طويلة األجل، بغية السيطرة 
ــقـــاء فـــي تــلــك األحــــــــراج. ويــلــفــت إلــــى أن  ــبـ والـ
في  عشوائيا  ينتشرون  »الــشــبــاب«  مسلحي 
قـــرى نــائــيــة، وينتقلون مــن قــريــة إلـــى أخــرى 
بــعــد اقـــتـــراب الــجــيــش الــصــومــالــي مــنــهــا، ثم 
يــعــاودون الــهــجــوم ويــســيــطــرون على القرى 
وبلدات جديدة. وبالتالي هي حرب كر وفر 
بــــن الـــطـــرفـــن، ال يــمــكــن ربـــطـــهـــا فــــي ســيــاق 

استراتيجية عسكرية حكومية.
يرى  االنتخابية،  املقار  تأمن  وبخصوص 
روبــو أن تأمن املناطق واملــدن التي تشهد 
انـــتـــخـــابـــات أمــــر ضـــــــروري، مـــن خــــال نشر 
والجيش،  الصومالية  الشرطة  من  وحــدات 
ــــاق حــمــلــة عــســكــريــة يـــحـــتـــاج إلـــى  لـــكـــن إطــ
تــنــســيــق عــســكــري أكــبــر وبــخــطــط عسكرية 
ــــال تــبــنــي أســـالـــيـــب عــســكــريــة أكــثــر  مــــن خـ
نــفــوذ »الــشــبــاب«،  تــقــّوض  نجاعة يمكن أن 
ألنـــهـــا تــســيــطــر عـــلـــى مـــنـــاطـــق تــبــعــد نــحــو 
والــعــواصــم  املـــدن  مــن  تقريبا  كيلومترًا   20
الكبيرة، وهــو مــا قــد يــهــدد احتمال وجــود 

خطر أمني في أثناء االنتخابات.
من جهته، يرى املحلل نور محمد، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أن الهدف من الحملة 
مــحــاولــة إلحــبــاط مخططات  هــو  العسكرية 
»الشباب« األمنية لعرقلة عملية االنتخابات، 
إذ فتح الجيش الصومالي جبهات عسكرية 
في مناطق متعددة، من أجل إشغال الحركة 
بــجــبــهــات مــفــتــوحــة مــشــتــعــلــة. وتــــــدور تلك 
االشــتــبــاكــات فـــي مــنــاطــق يــتــوقــع أن تــجــري 
ــابـــات قـــريـــبـــا. لــكــنــه يــســتــدرك  ــتـــخـ فــيــهــا االنـ
ــاء الــســيــاســيــن  بــــأن الـــخـــافـــات بـــن الـــشـــركـ
عة في 

ّ
والتملص من االتفاقية األخيرة املوق

مــايــو املـــاضـــي، يـــزيـــدان الــتــوقــعــات بتأجيل 
ــبــــاد، وهــــو ما  الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة فـــي الــ
 سياسيا، وستكون له ارتدادات 

ً
يعكس فشا

عكسية على الــوضــع األمــنــي فــي الــبــاد في 
 
ً
قد يفرض تدخا االتفاقية، ما  انهيار  حــال 

أجنبيا إلجراء االنتخابات.
يذكر أن القتال الدائر بن الجيش الصومالي 
و»حــــركــــة الـــشـــبـــاب« مـــتـــواصـــل مـــنـــذ عـــقـــود، 
وتــمــّكــن الــجــيــش تــدريــجــا مـــن بــســط نــفــوذه 
عــلــى قـــرى ومـــدن عـــدة مــنــذ عـــام 2015، وهــو 
ما ضّيق الخناق عسكريا على الحركة. لكن 
التحدي األبرز يتمثل بالنسبة إلى الحكومة 
ــراد الــجــيــش فـــي تلك  ـــ الــصــومــالــيــة بــبــقــاء أفـ
السياسية سلبا  الــقــاقــل  تــؤثــر  إذ  املــنــاطــق؛ 
بمستقبل بقاء تلك القوات الحكومية في تلك 

املناطق املحّررة من الحركة.

تبادلت القوات األفغانية و»طالبان« الهجمات )نوراهلل شيرزادة/فرانس برس(

)Getty( القانون يستهدف منع أنصار نافالني من المشاركة باالنتخابات

يعمل الرئيس 
الروسي فالديمير 

بوتين على تمهيد 
الطريق أمام حزب 
»روسيا الموحدة« 

للبقاء في السلطة، 
عبر توقيعه قانونًا 

يمنع المعارضين 
من الترشح إلى 

االنتخابات، وهو 
األمر الذي قوبل 
بالرفض من قبل 

أحزاب »المعارضة 
النظامية« المقربة 

من الكرملين

في موازاة استكمال التحضيرات لالنتخابات الصومالية، يواصل الجيش 
يخشى  أخيرًا،  المعارك  اشتداد  ومع  الشباب«.  »حركة  على  حملته 

مراقبون من تأثيرها السلبي على االنتخابات وعلى المواطنين
تقريرالحدث

قانون على مقاس حظر 
مرشحي نافالني

محاولة إلنهاء المخاطر 
األمنية قبل االنتخابات

متابعة

% 63
تراجعت شعبية الرئيس 

الروسي فالديمير بوتين، 
بحسب استطالع نشره 
مركز »ليفادا« في إبريل/

نيسان الماضي، من نحو 
80 في المائة في 2018 
إلى نحو 63 في المائة 

في مارس/آذار الماضي. 
وانهارت شعبية حزب 

»روسيا الموحدة« بسبب 
األزمة االقتصادية إلى نحو 

35% ربيع العام الحالي.

ال استراتيجية واضحة 
للجيش والمعركة تتخذ 

طابع »الكر والفر«

االتحاد األوروبي: 
القانون يعزز 

القمع المنهجي 
للديمقراطية

سيطرت »طالبان« 
على مواقع عسكرية 

في إقليم بغالن

شهد إقليم شبيلي 
الوسطى أعنف 
االشتباكات أخيرًا

حذر خبراء في األمم 
المتحدة من أن عناصر 

حركة »طالبان« يحاولون، 
عبر العنف في 2020 

و2021، تعزيز موقفهم 
العسكري في أفغانستان
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سيتم تعلية القطاع 
األوسط من السد إلى 573 

مترًا فقط

القاهرة ـ العربي الجديد

يــــــســــــود الــــــســــــاحــــــة اإلعـــــامـــــيـــــة 
املــصــريــة خــطــاب مــوّجــه لطمأنة 
ــة ســد  ــيـ ــــن بــــشــــأن قـــضـ ــنـ ــ ــواطـ ــ املـ
النهضة، يروج النتهاء األزمة وعدم وقوع 
املــلء  عــلــى مــصــر بسبب  أي ضـــرر محتمل 
ــنـــادًا إلــــى الــتــقــاريــر  ــتـ ــقـــب، اسـ الـــثـــانـــي املـــرتـ
ــيــــة والــــصــــحــــافــــيــــة عــــــن »صــــعــــوبــــات  ــنــ ــفــ  الــ
ات  ــاء ــ ــــشـ ــاء اإلنـ ــ ــــطـ ــام عــمــلــيــة املــــــلء وإبـ ــمــ  إتــ
فــي مــنــطــقــة الــتــعــلــيــة الــوســطــى فــي الــســد«، 
والــــتــــي كـــــان أولــــهــــا مــــا نـــشـــرتـــه »الـــعـــربـــي 
مـــايـــو/أيـــار  عـــــددي 27 و30  فـــي  الـــجـــديـــد« 
ــدران مـــطـــلـــعـــان،  ــ ــــصــ ــي. ويـــكـــشـــف مــ ــ ــاضــ ــ املــ
واآلخــــــر  الـــــــري  وزارة  ــــي  فـ فـــنـــي  ــا  أحــــدهــــمــ
املخابرات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ إعامي، 
ــائــــل  ــيــــمــــات لــــوســ ــلــ الـــــعـــــامـــــة أصــــــــــــدرت تــــعــ
ـــن اإلعــــامــــيــــن مـــقـــدمـــي  اإلعـــــــــام وعــــــــدد مــ
ــة مـــنـــاخ مــن  ــاعـ ــإشـ  الــــبــــرامــــج الـــرئـــيـــســـيـــة، بـ
ــلـــى فـــشـــل إثــيــوبــيــا  ــفــــاؤل والـــتـــأكـــيـــد عـ ــتــ الــ
ــادًا لــتــصــريــحــات  ــنـ ــتـ ــانـــي، اسـ ــثـ  فـــي املـــــلء الـ
تداولتها وسائل اإلعــام بشكل غير دقيق 
اإلثيوبي سيليشي  الــري  على لسان وزيــر 
بيكيلي، خال ندوة حضرها في 2 يونيو/

ــران الـــحـــالـــي فـــي جــامــعــة فـــي جــنــوب  ــزيــ حــ
إثيوبيا.

وعلى الرغم من أن بيكيلي أكد في كلمته أن 
»امللء الثاني سيتم إنجازه في 22 يوليو/

في  الكهرباء  توليد  وسيبدأ  املقبل،  تموز 
شــيــع أنه 

ُ
22 أغــســطــس/آب املــقــبــل«، ولــكــن أ

املـــلء«، وأنــه »سيتم تعلية  »اعــتــرف بفشل 
ــــط مـــن الــســد إلـــى 573 مــتــرًا  الــقــطــاع األوسـ
ــداًل مـــن 595 مـــتـــرًا«. مـــا يــعــنــي عجز  فــقــط بــ
باده عن إنجاز امللء الثاني كما كان مقررًا 
بــحــجــز كــمــيــة 13.5 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب من 
تزيد عما  ال  كمية  واالكتفاء بحجز  املــيــاه، 
تم حجزه العام املاضي بن 7 و9 مليارات 

املرجوة سريعا«. وبحسب  للمعدالت  املــلء 
متزايدًا  تباطؤًا  ترصد  فــإن مصر  املــصــدر، 
فــي إنــجــاز التعلية الــوســطــى، ربــمــا يتعلق 
بنقص حــاد فــي عــدد األيـــدي العاملة على 
بني  إقليم  يشهدها  التي  التوترات  خلفية 
يــقــام مشروع  الـــذي  اإلثــيــوبــي  شنقول قمز 

السد على أرضه.
ــه يستبعد املـــصـــدر، الـــذي  وفـــي الـــوقـــت ذاتــ
شـــــارك مـــن قــبــل فـــي عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض مع 

اإلثيوبين، أن يعترف وزير الري سيليشي 
بيكيلي، بنفسه، بفشل التعلية الوسطى أو 
نظرًا  السد،  في  اإلنــجــاز  انخفاض معدالت 
لكونه من املسؤولن األكثر تشددًا في باده 
ــــودان. كــمــا أنــــه يتمسك  ــــسـ تـــجـــاه مــصــر والـ
دائــمــا بــأن املـــلء الــثــانــي لــن يــرتــب أي ضرر 

على دولتي املصب.
األكيد حتى  الشيء  أن  إلــى  ويشير املصدر 
اآلن، هو أن التعلية الوسطى للسد أنجزت 
بحوالي 566 مترًا، ويتبقى 29 مترًا لتحقيق 
الــجــدول الزمني  االرتـــفـــاع املــســتــهــدف، وأن 
املـــنـــاســـب لــتــحــقــيــق ذلــــك واالســــتــــفــــادة منه 
لحجز الكمية املطلوبة هو أن يتم االنتهاء 
مــن اإلنــشــاءات خــال 25 يــومــا على األكــثــر. 
ــر يعني أنـــه فــي خـــال عملية  لــكــن هـــذا األمـ
امللء ذاتها، سيتم الحجز بصورة تعسفية 
الــســمــاح بــتــمــريــر أي كــمــيــات من  مـــن دون 
الروصيرص، لتعويض ما فات  املياه لسد 

اإلثــيــوبــيــن مــن وقـــت. وهــنــا تتضح أهمية 
الــطــلــبــات املــصــريــة والـــســـودانـــيـــة الــســابــقــة 
املــلء والتشغيل،  لفترات  املشتركة  بــاإلدارة 
الشفافية من  ألن غياب املعلومات وانعدام 
املتبادل،  والترصد  اإلثيوبي،  الجانب  قبل 
يـــعـــرقـــل االســـتـــجـــابـــة املـــشـــتـــركـــة لــلــتــغــيــرات 
ــة. كـــمـــا يــحــيــط  الــفــنــيــة واملـــنـــاخـــيـــة الــــطــــارئــ
ــة تــوقــع  ــوبـ ــعـ اإلجـــــــــــراءات بـــالـــغـــمـــوض وصـ

املشاكل الوارد حدوثها.
وإلـــــى جـــانـــب هــــذه املـــســـألـــة، فــــإن حــجــز أي 
كمية من دون اإلخطار بها سلفا، ومن دون 
الكافي لتدبير  الــوقــت  املــصــب  منح دولــتــي 
احتياجاتها، ُيصّعب قبول استمرار الوضع 
الحالي املفتقر إلى اتفاق شامل وملزم على 
يــهــدد بتكرار  املـــلء والتشغيل، ألنــه  قــواعــد 
حالة الغموض هذه كل صيف، بما في ذلك 
الــســنــوات الــتــي ربــمــا تشهد انــخــفــاضــا في 

كميات األمطار أو فترات الجفاف املمتد.
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سياسة

تحاول مصر طمأنة 
مواطنيها، عبر اإليحاء 
بعجز إثيوبيا عن إكمال 

الملء الثاني لخزان 
سد النهضة في يوليو/

تموز المقبل، حسبما 
هو مقرر

اعتبرت السلطات أن المواطن المصري لن يشعر »بضرر جسيم« في هذه المرحلة من ملء الخزان )فرانس برس(

متر مكعب، وهو ما يكفي بالفعل لتشغيل 
اثــنــن مــن الــتــوربــيــنــات الــجــديــدة الــخــاصــة 

بتوليد الكهرباء.
وقـــبـــل بــيــكــيــلــي، ســـبـــق أن تـــحـــدث مــصــدر 
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي 10 مايو  إثــيــوبــي لـــ
ــي، بــــأنــــه ســـيـــبـــدأ فــــي كــــل األحــــــــوال،  ــ ــاضـ ــ املـ
تــولــيــد الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة فـــي أغــســطــس 
مجاالت  فــي  التنموية  الخطط  وأن  املقبل، 
عـــــدة، بـــالـــشـــراكـــة مـــع دول أخـــــرى مــرتــبــطــة 
بــبــدء الــتــولــيــد فــي هـــذا الــتــوقــيــت، وأنــــه من 
الضروري لتحقيق ذلك إتمام امللء الثاني. 
وبــحــســب املــخــطــط اإلثـــيـــوبـــي، فــســوف يتم 
تــولــيــد نــحــو 750 مـــيـــغـــاوات مـــن وحــدتــن 
كل  وتولد  الكهرباء،  إلنتاج  اآلن  مكتملتن 
وحـــدة 375 مــيــغــاوات، ويبلغ مــعــدل إنجاز 
ــــروع اإلجــــمــــالــــي حـــالـــيـــا نـــحـــو 80 فــي  ــــشـ املـ
املــائــة. ففي األســبــوع األول مــن مـــارس/آذار 
املاضي تم تركيب أول أنبوبن ضخمن من 
املياه من بحيرة  لنقل  األنابيب املخصصة 
التخزين الرئيسية إلى املحطة الكهرومائية 
إلنتاج الطاقة، وذلك بالتعاون مع شركتن 
إيــطــالــيــة وفــرنــســيــة متخصصتن فــي هــذا 
الــنــشــاط. ومــن املــقــرر تركيب أربــعــة أنابيب 
أخرى بعد بدء التشغيل التجريبي إلنتاج 

الكهرباء.
وحــــــول هـــــذه الــــتــــطــــورات، يـــوضـــح مــصــدر 
فني مــصــري، أن هــنــاك رغــبــة مــن السلطات 
ــمــــأنــــة املــــــواطــــــنــــــن، بــعــد  ــة فــــــي طــ ــ ــريـ ــ ــــصـ املـ
ــراء  حـــالـــة الـــهـــلـــع الـــتـــي ســــــادت األجــــــــواء جــ
التصريحات املتضاربة لوزيري الخارجية، 
والـــري محمد عبدالعاطي.  ســامــح شــكــري، 
لكن حتى مع التسليم بوجود مشاكل فنية 
الفيضان  بــدء  استغال  من  إثيوبيا  منعت 
السنوي مبكرًا، فإن القضية تتعدى مسألة 
كمية املياه املحجوزة، ألنه في كل األحوال، 
حــتــى مـــع نــجــاحــهــا فـــي حــجــز كــمــيــة املــيــاه 
ــالـــكـــامـــل، فـــلـــم يـــكـــن املــــواطــــن  املـــســـتـــهـــدفـــة بـ
املـــصـــري ســيــشــعــر بــضــرر جــســيــم فـــي هــذه 

املرحلة من امللء.
وينّوه املصدر إلى أن املناسيب التي سجلت 
فــي جميع  الحالي  مــن يونيو  الــرابــع  حتى 
للغاية،  آمنة  واملصرية  السودانية  السدود 
وال تعّبر عن بــدء املــلء فعليا، موضحا أنه 
على الرغم من توافر املتطلبات املائية لبدء 
امللء مع تصريف كميات كافية إلى بحيرة 
ــيـــــرص، فـــــإن املـــشـــاكـــل الــفــنــيــة  ــ ــــروصـ ســــد الـ
الوسطى  بالتعلية  تتعلق  الــتــي  الــســد  فــي 
تحديدًا »ربما ال تمّكن اإلثيوبين من امللء 
املبكر، أو قــد تسمح بذلك مــع عــدم وصــول 

جديد سد النهضة بعيون القاهرة

السلطات المصرية تحاول طمأنة مواطنيها
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