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للحديث تتمة...

»النهضة« 
تحدد خطوطها 

إلنهاء األزمة

دعم مصر لسعيّد ال يخفـي ارتيابها

تتسمك حركة »النهضة« بوصف إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد التي اتخذها 
الخميس  أمس  قّدمت  ذلك  رغم  لكنها  بـ»االنقالب«،  الماضي  يوليو/تموز   25 في 
خطوطها إلنهاء األزمة التي تمر بها البالد، بالدعوة إلى حوار بين جميع األطراف 

والمضي في إصالحات سياسية واقتصادية

تونس ـ العربي الجديد

مــع اســتــمــرار تمسك معظم األطــراف 
الــعــودة سريعًا  بــضــرورة  التونسية 
الطبيعي  الـــدســـتـــوري  الـــوضـــع  إلــــى 
التي  االستثنائية  اإلجـــراءات  بعد  البالد،  في 
يوليو/  25 فــي  سعّيد  قيس  الرئيس  أعلنها 

تــمــوز املــاضــي، بتعليق عمل الــبــرملــان وإقــالــة 
ــتـــي وصــفــهــا أفـــرقـــاء  الــحــكــومــة وغـــيـــرهـــا، والـ
عــديــدون بــاالنــقــالب، كــانــت حــركــة »النهضة« 
تحدد موقفها من الحل املطلوب لألزمة. ففي 
ــا حصل  حـــن جـــــددت تــأكــيــد مــوقــفــهــا بــــأن مـ
انقالب، ومطالبتها بضرورة عودة األوضاع 
الـــدســـتـــوريـــة إلــــى طــبــيــعــتــهــا، كـــانـــت الــحــركــة 
للمضي في إصالحات  تطالب بحوار وطني 
ــاديـــة إلخـــــــراج تـــونـــس مــن  ــتـــصـ ســيــاســيــة واقـ
ــم تـــلـــق تـــجـــاوبـــًا  ــ أزمــــتــــهــــا. دعـــــــوة الـــــحـــــوار لـ
سريعًا مــن ســعــّيــد، الـــذي ال يـــزال يصر على 
خطاب التحذير من خطر »ضرب الدولة من 
الــداخــل« واالتــهــامــات بــأن البعض »يعملون 
ــة والــــدعــــوة لــالقــتــتــال«.  ــدولـ عــلــى تــفــتــتــيــت الـ
بــرز أمــس قد يزيد  لكن موقفًا أميركيًا الفتًا 
بالتشديد  التونسي  الرئيس  على  الضغوط 
على ضــرورة العودة إلــى »االلــتــزام باملبادئ 

الديمقراطية«.
ــتــــمــــاع مـــجـــلـــس شـــــــورى حـــركـــة  ــتــــهــــى اجــ وانــ
ــاء األربـــــعـــــاء،  ــد مــــســ ــقــ ــة«، الـــــــذي ُعــ ــهــــضــ ــنــ »الــ
بدعوة إلى »إطالق حوار وطني للمضي في 
تحتاجها  واقتصادية  سياسية  إصــالحــات 
أزمتها  املرحلة للخروج من  تونس في هــذه 
والــتــعــجــيــل بـــاســـتـــعـــادة املـــالـــيـــة الــعــمــومــيــة 
لعافيته«.  الوطني  ولالقتصاد  لتوازناتها 
كــمــا أكـــد حـــرص الــحــركــة عــلــى نــهــج الــحــوار 
الوطنية، وفــي مقدمتها  األطـــراف  مع جميع 
جــــل تــجــاوز األزمـــة 

ٔ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــن ا

وإنجاز  االجتماعي  السلم  وتحقيق  املركبة 
اإلصالحات الضرورية.

وفي بيان ملجلس الشورى صدر أمس، جدد 
»انقالبًا  لت 

ّ
مث يوليو   25 قـــرارات  أن  التأكيد 

 ملـــٔوســـســـات الـــدولـــة«، 
ً ّ
ــال ــ عــلــى الـــدســـتـــور وشــ

معلنًا عن »تفهمه للغضب الشعبي املتنامي، 
ــي أوســـــــــاط الــــشــــبــــاب، بــســبــب  ــ خـــصـــوصـــًا فـ
ــاق االقــــتــــصــــادي واالجــــتــــمــــاعــــي بــعــد  ــ ــفـ ــ اإلخـ
 »الطبقة 

ً
عشر ســنــوات مــن الـــثـــورة«، مــحــّمــال

 من موقعه، وبحسب 
ً
كال برمتها  السياسية 

ــــي املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي،  حـــجـــم مـــشـــاركـــتـــه فـ
لت إليه األوضاع«، داعيًا إياهم 

ٓ
مسؤولية ما ا

االعــتــراف والــعــمــل على تصحيح األداء  إلــى 
واالعتذار عن األخطاء.

ــــرب املــجــلــس عـــن »االنـــشـــغـــال عـــن الــفــراغ  وأعـ
الحكومي املستمر منذ ما يزيد عن عشرة أيام، 
لشخصية  الجمهورية  رئيس  تكليف  وعــدم 
ــلــــى مـــعـــالـــجـــة  ــة قــــــــــادرة عــ ــكــــومــ لـــتـــشـــكـــيـــل حــ
أولــــويــــات الــشــعــب الــصــحــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
واالجتماعية والتنموية، وضرورة التسريع 
بعرض الحكومة الجديدة على البرملان لنيل 
ثــقــتــه«. وطــالــب »بــضــرورة الــعــودة السريعة 
ــتــــوري الــطــبــيــعــي ورفــــع  ــى الــــوضــــع الــــدســ ــ إلـ
البرملان،  اختصاصات  شمل  الـــذي  التعليق 
أداءه ويرتب  حتى يستعيد أدواره ويحّسن 
أولــويــاتــه بــمــا تقتضيه املــرحــلــة الــجــديــدة«، 
اإليجابي  للتفاعل  الحركة  اســتــعــداد  معلنًا 
لــلــمــســاعــدة عــلــى تـــجـــاوز الــعــراقــيــل وتــأمــن 

أفضل وضع الستئناف املسار الديمقراطي.
الـــديـــمـــقـــراطـــي  »املـــــســـــار   

ّ
أن املـــجـــلـــس  وأكـــــــد 

واحترام الحريات وحقوق اإلنسان منجزات 
دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات 
ي 

ٔ
ا تحت  عنها  التخلي  يمكن  وال  والشهداء 

ذريـــعـــة«، مــعــربــًا عــن »انــشــغــالــه الــبــالــغ تجاه 
اإليــقــافــات التي شملت مــدّونــن ونــوابــا بعد 

ملدنين  العسكري  القضاء  وتتّبع  يوليو   25
في مخالفة للدستور، والخشية من استغالل 
اإلجراءات االستثنائية لتوظيف القضاء في 

تصفية حسابات سياسية«.
وشــــدد عــلــى االنـــخـــراط املــبــدئــي لــلــحــركــة في 
مــحــاربــة الــفــســاد ومــالحــقــة املـــتـــوّرطـــن فيه 
مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، في إطار 
الــقــانــون وبــعــيــدا عــن أي تــوظــيــف للملفات. 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــري ســـامـــح  أجـــــــرى وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة املـــــصـ
إلــى تونس،  شكري، الثالثاء املــاضــي، زيــارة 
حمل خاللها رسالة من الرئيس املصري عبد 
التونسي قيس  إلــى نظيره  السيسي  الفتاح 
سعّيد، يؤكد فيها تضامنه مع القرارات التي 
أصدرها في 25 يوليو/تموز املاضي، والتي 
تــضــمــنــت تــجــمــيــد عــمــل الــبــرملــان لـــــ30 يــومــًا، 
وإعــــفــــاء رئـــيـــس الــحــكــومــة هـــشـــام املــشــيــشــي 
ورفع الحصانات عن النواب. وكرر السيسي، 
فــي الــرســالــة، إبـــداء اســتــعــداده لتقديم الدعم 
الــكــامــل لــتــنــفــيــذهــا، ومــنــبــهــًا لـــضـــرورة عــدم 
تحدي املؤسسات الوطنية، التي يقصد بها 
ومــؤكــدًا  والــشــرطــة،  الجيش  دائــمــًا  السيسي 
الدولة  واستجابة  »حكمة سعّيد«،  في  ثقته 
الــتــونــســيــة الـــنـــاجـــزة لــلــتــحــديــات املــخــتــلــفــة. 
الــزيــارة، تأخرت بعض  لكن مصر، قبل هــذه 
الشيء عن إعالن دعمها لسعّيد، فلم تسارع 
الــدول،  للترحيب بقراراته، كما فعلت بعض 

مواصلة  إلــى  التونسي  الشعب  بــنــاء 
ٔ
ا ودعـــا 

الــيــقــظــة والــنــضــال الــســلــمــي مــن أجـــل تونس 
ديمقراطية، تقطع مع كل مظاهر االستبداد 
التطرف  مظاهر  وكــل  والشمولية  والــفــســاد 
واالٕقــــصــــاء والـــعـــنـــف، حــفــاظــًا عــلــى الـــوحـــدة 
واستقالل  بالدنا  لسيادة  وتعزيزا  الوطنية 
ــــي ســــيــــاق آخــــــــر، أعــــلــــن املــجــلــس  قــــــرارهــــــا. فـ
»ضــــــرورة قــيــام حــركــة الــنــهــضــة بــنــقــد ذاتـــي 
مــعــّمــق لــســيــاســاتــهــا خـــالل املــرحــلــة املــاضــيــة 
الــضــروريــة والتجديد  بــاملــراجــعــات  والــقــيــام 
فـــق مٔوتمرها 

ٔ
فــي بــرامــجــهــا وإطــاراتــهــا فــي ا

ــادة النظر  11 املــقــرر نــهــايــة هـــذه الــســنــة، إلعــ
مع  يتناسب  بــمــا  وتموقعها  خــيــاراتــهــا  فــي 
التونسي  الــشــارع  الــتــي عبر عنها  الــرســائــل 

وتتطلبها التطورات في البالد«.
ــداعــــي لــلــتــجــديــد بعد  وجـــــاء هــــذا املـــوقـــف الــ
خــالفــات شــهــدهــا اجــتــمــاع مجلس الــشــورى 
االســتــثــنــائــي، فــفــي حــن نــقــل الــبــعــض دعــوة 
ــم الــــحــــركــــة راشـــــــــد الــــغــــنــــوشــــي، خــــالل  ــ ــيـ ــ زعـ
االجـــــتـــــمـــــاع، إلـــــــى »تــــحــــويــــل إجــــــــــــــراءات 25 
الجدال  احتد  لــإصــالح«،  فرصة  إلــى  يوليو 
ــاة تــصــحــيــح املـــســـار الـــداخـــلـــي وبــن  ــ بـــن دعـ
مناصري الصمود والتصعيد، وانتهى فجرًا 

غير أنها لم تتوان عن توفير دعم إعالمي، من 
للمخابرات  التابعة  املختلفة  املنصات  خالل 
»اإلطــاحــة بــاإلخــوان«،  العامة الــتــي رحــبــت بـــ
والتركيز على فكرة استلهام سعّيد لتجربة 
السيسي في العام 2013، رغم كل ما في هذه 

املقاربة من إخالل بالسياقات واملعطيات.
ــــالن، بحسب  ويـــعـــود ســبــب الــتــأخــر فـــي اإلعــ
»الــعــربــي  مـــصـــدر حــكــومــي مــطــلــع، تـــحـــدث لـــ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن الــســيــســي وجـــه شخصيًا 
لعدم إصدار أي إشارات صريحة مبكرة بدعم 
سعّيد، لتالفي أي اتهام ملصر بالتخطيط أو 
 عــن عــدم 

ً
ــقـــرارات، فــضــال املــســاعــدة فــي تــلــك الـ

وضـــوح الــرؤيــة فــي ذلـــك الــوقــت ملــصــر بشأن 
مــوقــف الجيش والــشــرطــة فــي تــونــس بشكل 
كامل، وما إذا كانت القرارات مدعومة بصورة 
نــظــامــيــة ومـــؤســـســـيـــة، أم مـــدعـــومـــة مـــن قبل 
أشــخــاص محددين. وكــذلــك إلــى حــن التأكد 
ــا الـــقـــوى الــكــبــرى املــهــتــمــة بــتــونــس،  مـــن رضــ
الواليات املتحدة وفرنسا، عن  وعلى رأسها 
قــــرارات ســعــّيــد، ومـــدى قــوة روابـــط »إخـــوان« 

تونس مع دوائر السلطة في أوروبا.
ــــاالت جـــــرت بــن  ــــصـ وأوضــــــــح املــــصــــدر أن اتـ
املــخــابــرات املــصــريــة، واملــخــابــرات العسكرية 
ــافـــذة بــالــشــرطــة  الــتــونــســيــة، وشــخــصــيــات نـ
واملخابرات العامة، بعيد إقالة رئيسها األزهر 
ــرارات ســـعـــّيـــد، الســتــكــشــاف  ــ ــ لــونــقــو ضــمــن قـ
األوضــاع والتطورات املحتملة، ومدى تمتع 
قرارات الرئيس بالقبول في تلك املؤسسات. 
ــارت إلــــى أن حــصــيــلــة تــلــك االتـــصـــاالت  ــ ــ وأشـ
دفــعــت الــقــاهــرة، فــي الــتــوقــيــت املــنــاســب لها، 
إلعالن موقفها تدريجيًا، وصواًل إلى إصدار 
ثم  أيـــام،  أربــعــة  قبل  بالدعم  الرسمي  البيان 

زيارة شكري لتونس.
إبــداء مصر استعدادها  وشهدت االتصاالت 
ــدات املــنــاســبــة  ــاعــ ــســ لــتــقــديــم الـــنـــصـــائـــح واملــ
لضمان تماسك الجيش والشرطة، منبهة إلى 

بانسحابات من اجتماع املجلس قبل إعالن 
بيانه الختامي. وسارع عضوا الشورى رفيق 
عبد السالم وأسامة بن سالم إلى تكذيب ما 
جـــاء عــلــى لــســان ســامــي الــطــريــقــي الـــذي نقل 
عن الغنوشي دعوته لالستفادة من الفرصة 
لإصالح، مؤكدين أنها ال تعّبر عن اجتماع 

الشورى وهي قراءة شخصية.
ــرز أمــــس الــخــمــيــس أول  ـــك، بــ فـــي غـــضـــون ذلــ
ظهور رئيس الحكومة املقال هشام املشيشي 
منذ قرار سعّيد في 25 يوليو إعفاءه، حيث 
)إقـــرار  ومــصــالــحــه  بمكاسبه  تصريحًا  قـــّدم 
ــة مــالــيــة( لـــدى الــهــيــئــة الــوطــنــيــة ملكافحة  ذمـ
الفساد، لينهي بذلك جداًل تواصل أليام حول 

احتجازه.
قــال رئيس لجنة  وفــي موقف أميركي الفــت، 
الـــعـــالقـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
األميركي بوب مينينديز والعضو البارز في 
املجلس جيم ريـــش، فــي بــيــان مشترك أمــس، 
إنهما يشعران »بقلق بالغ« من تزايد التوتر 
»الرئيس  وأضافا  تونس.  في  واالضطرابات 
باملبادئ  االلــتــزام  إلــى  يــعــود  أن  سعّيد عليه 
الديمقراطية التي تدعم العالقات األميركية-

التونسية وعلى الجيش أن يلتزم بدوره في 

ضرورة التواجد في الشارع بقوة، ومن خالل 
أنشطة متنوعة خدمية ومرفقية، ال تقتصر 
على التأمن والحماية فقط، إلشعار املواطن 
ــة لــلــمــؤســســات  ــاســ الـــتـــونـــســـي بـــالـــحـــاجـــة املــ
الــنــظــامــيــة، مـــع اإلشـــــارة لـــضـــرورة اســتــغــالل 
الــتــفــويــض الـــصـــادر لــلــجــيــش بـــــإدارة جــهــود 
السيسي  وكـــان  كـــورونـــا.  لجائحة  الــتــصــدي 
قد أرسل، بواسطة الجيش، مساعدات طبية 
الشهر  التونسي،  الجيش  تسلمها  ودوائــيــة 
املاضي على ثالث دفعات، قبل أيام من قرارات 
إجـــراء اتصاالت  املــصــدر عــن  سعّيد. وكشف 
أخـــــرى عــلــى املـــســـتـــوى االســـتـــخـــبـــاراتـــي بن 
القاهرة وباريس وبرلن وواشنطن والجزائر 
ــطـــورات، حــيــث اعــتــبــرت  ــتـ لــلــتــبــاحــث حــــول الـ
مصر، بشكل صريح في تلك االتــصــاالت، أن 
الــرؤيــة املصرية  قـــرارات سعّيد تــؤكــد صحة 
تجاه قوى اإلســالم السياسي، وعلى رأسها 
ــوان املــســلــمــن«، داعــيــة لــتــوفــيــر الــدعــم  ــ »اإلخــ
تمكنهما  عــدم  أن  بحجة  والشرطة،  للجيش 
ــدنـــي، ربــمــا  مـــن الــســلــطــة، ووجــــــود رئـــيـــس مـ
يـــغـــري »اإلخـــــــــوان« لـــبـــدء مــعــركــة اســتــنــزاف 
وربما  التونسية،  الــدولــة  املـــدى ضــد  طويلة 
أهــلــيــة، مستشهدة  إلــــى مـــواجـــهـــات  تــتــطــور 
بما سمته »بــالــنــزاع الـــذي وقــع بــن الجيش 
والــشــرطــة واملــعــارضــة اإلســالمــيــة« فــي مصر 
بعد عزل الرئيس املنتخب محمد مرسي قبل 

8 سنوات.
وفي سياق االتصال السياسي، قالت مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  دبــلــومــاســيــة مــصــريــة، لـــ
إنــه على الــرغــم مــن دعــم قــــرارات ســعــّيــد، فما 
زالــــت دائــــرة الــســيــســي تــنــظــر إلــيــه بــاعــتــبــاره 
شــخــصــيــة صــعــبــة الـــفـــهـــم، وتـــصـــرفـــاتـــه غير 
متوقعة. وأشــارت إلى أن السيسي شخصيًا 
كان مرتابًا في سعّيد ونواياه، حتى حدثت 
ترحيبًا  أكثر  جعلته  متتالية  مــواقــف  ثالثة 
بــالــتــعــامــل مـــعـــه، أولــــهــــا تـــطـــور صــــدامــــه مــع 

إطار ديمقراطية دستورية«. سبق ذلك موقف 
لسعّيد، حذر فيه ممن »يحاولون ضرب الدولة 
 
ً
مــن الـــداخـــل وتــفــجــيــرهــا مــن الـــداخـــل«، قــائــال

»الخطر الحقيقي ليس القادم من الخارج بل 
من الداخل ممن يعملون على تفتتيت الدولة 
والـــدعـــوة إلـــى االقـــتـــتـــال.. وبــاملــواقــف الــتــي ال 
تــدل على االنتماء لهذا الــوطــن«. كــالم سعّيد 
جــاء خــالل زيــارتــه مساء األربــعــاء مقر وزارة 
املكلف  التقى  حيث  العاصمة،  فــي  الداخلية 
غــرســالوي،  رضـــا  الــداخــلــيــة،  وزارة  بتسيير 
إن  وقــال سعّيد  األمنية.  القيادات  وعــددًا من 
الدولة  إلــى مفاصل  التسلل  »هــنــاك مــن يريد 
الداخلية،  إلــى وزارة  الخصوص  وعلى وجــه 
إضـــافـــة إلـــى أن هــنــاك مـــن تــســلــل وهـــنـــاك من 
يــســعــى لــلــتــســلــل... فــلــيــتــأكــد أنـــه ســيــبــقــى في 
التسلل«. ودعا إلى »الضرب بقوة على أيادي 
املــحــتــكــريــن واملــضــاربــن وكـــل مــن يتالعبون 
ومن  دمــاءهــم  ويمتصون  التونسين  بــقــوت 
وشدد  العمومي«.  باملرفق  التالعب  يــريــدون 
ســعــّيــد عــلــى »أنــنــا لــم نــتــعــرض ألحـــد كـــان إال 
يعيدوا  أن  فيجب  قضايا  بهم  تعرضت  مــن 
تكون  واملصالحة  التونسي...  الشعب  أمـــوال 

مع الشعب التونسي«.

الصدام عند  لتفاصيل هــذا  البرملان وســرده 
زيــارتــه الــقــاهــرة فــي إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، 
ــلـــبـــه الــنــصــيــحــة مــــن الـــســـيـــســـي وبــعــض  وطـ
املــســؤولــن املــصــريــن، وهــو مــا قــوبــل وقتها 
بــالــتــحــفــظ لــعــدم وجــــود ثــقــة كــافــيــة، بحسب 
ــادر، بــل إن بــعــض الــقــيــادات فــي دائـــرة  املـــصـ
الــســيــســي اعــتــبــرت وقــتــهــا أن حــديــث سعّيد 
ضــرورة  عــن  بالسيسي،  لقائه  بعد  العلني، 
محاولة  مجرد  والتطرف  لإرهاب  التصدي 
الثاني  واملوقف  املصري.  الرئيس  الستمالة 
ــة فــي  ــولـ ــارة إجـــــــراء جـ ــ ــزيـ ــ ــــالل الـ ــه طـــلـــب خـ ــ أنـ
في  اإلسرائيلي  للعدو  العسكرية  الحصون 
سيناء، والتي اقتحمها الجيش املصري في 
حرب أكتوبر/تشرين األول 1973، فترك هذا 

سعّيد  عــن  إيجابيًا  انطباعًا  السيسي  لــدى 
الثالث  واملوقف  بينهما.  التقريب  في  ساهم 
هـــو ثـــبـــات تـــونـــس عــلــى مـــســـانـــدة مــصــر في 
الــعــون بكل  يــد  النهضة، وتقديم  قضية ســد 
السبل املتاحة لها في الجمعية العامة لألمم 

املتحدة ومجلس األمن.
وبــعــد كــل هــذه املــواقــف املشتركة والــقــرارات 
اإليجابية األخــيــرة، ما زالــت دائــرة السيسي 
ــكـــامـــل لــســعــّيــد بـــعـــدة أمــــور  ــم الـ تـــربـــط الــــدعــ
أساسية، أهمها ضــرورة أن يحظى بالقبول 
الكامل من الجيش والشرطة في تونس، وأن 
تكون هناك سياسة واضحة في التعامل مع 
أي هجوم،  لدعمهما ضد  والشرطة  الجيش 
أو إســاءة، أو تغييرات تعسفية محتملة قد 

تسهم في تفكك املؤسستن أو انقسامهما.
وبــــحــــســــب املـــــــصـــــــادر، فـــــــإن هـــــــذا اإلطـــــــــــار ال 
يــرتــبــط فــقــط بــفــكــرة ثــبــات الـــدعـــم ملـــا يسمى 
الــنــمــوذج  أو تعميم  الــوطــنــيــة،  بــاملــؤســســات 
املصري، بل يحركه أيضًا قلق من أن استئثار 
سعّيد بالسلطة منفردًا، مع اتخاذ إجــراءات 
ضد الجيش أو الشرطة، قد يؤدي على املدى 
الــطــويــل إلـــى تــحــالــف مــضــاد بــن مؤسسات 
الــدولــة واإلســالمــيــن، أو األحــــزاب اليسارية 
والــلــيــبــرالــيــة، وبــالــتــالــي تـــدخـــل تـــونـــس في 
ــه، بــعــد  ــعـ ــــع جـــديـــد يــصــعــب الـــتـــعـــامـــل مـ وضـ
الدعم العلني للقرارات األخيرة، وربما يطول 
لتشهد حالة من عدم االستقرار غير املرحب 
الحالة  فــي ظــل معطيات  إقليميًا، وذلــك  بها 
التونسية املختلفة عن مصر، وبالنظر لكون 

سعّيد غير منتٍم إلى أي مؤسسة أو تيار«. 
الدعم  هــذا  يرتبط  نفسها،  للمصادر  ووفــقــًا 
أيضًا بضرورة الثبات على تعامل رشيد مع 
ــوان« والــقــوى السياسية األخـــرى، بما  »اإلخــ
يقف حائط صد ضد التدخل املحتمل ألنقرة 
فـــي املــلــف الــتــونــســي، خــاصــة بــعــد االتــصــال 
ــراه الــرئــيــس الــتــركــي رجب  الهاتفي الـــذي أجـ
ــاه  طــيــب أردوغــــــــان مـــع ســـعـــّيـــد، أخــــيــــرًا، ودعــ
فــيــه إلـــى إعــــادة الــبــرملــان لــالنــعــقــاد والــحــفــاظ 
املصادر  وقالت  الديمقراطية.  التجربة  على 
ــان،  ــرملــ ــبــ ــارض إعـــــــــادة هــــــذا الــ ــ ــعـ ــ إن مـــصـــر تـ
وتــدعــم استمرار سعّيد فــي اتــخــاذ إجـــراءات 
استثنائية، ملتحفًا بقراءته الخاصة للفصل 
80 من الدستور، ولكن في الوقت نفسه ترى 
أن املسارعة إلى قمع »اإلخــوان«، بدون خطة 
حـــــذرة وطـــويـــلـــة األمــــــد، ســـتـــؤدي إلــــى تعثر 
ــاوالت الــتــفــاهــم الـــجـــاريـــة مـــع تــركــيــا في  ــحـ مـ
ليبيا، والتي ما زالت عقدتها الرئيسية هي 
إخراج القوات التركية من ليبيا، وهي نفسها 
ما  منذ  أنــقــرة  لسعّيد على  الرئيسي  املــأخــذ 

قبل قرارات 25 يوليو.

دعوة إلى الحوار وإصالحات 
سياسية واقتصادية... 

وضغوط أميركية متصاعدة

طالبت »النهضة« بإنهاء اإلجراءات االستثنائية سريعًا )ياسين قايدي/األناضول(

تربط مصر دعمها لسعيّد بسياسته بشأن الجيش التونسي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ناصر السهلي

عمليًا لم يعد محّيرًا عجز أهالي 
ضحايا مرفأ بيروت عن تحقيق 

العدالة. فالتعمية على الحقائق والعدالة 
في لبنان، الذي كان نموذجًا مشرقيًا 
في التعددية وانفتاح التنوع الثقافي، 
مؤشر على أنه بلد لم ُيترك ملصيره 
منذ 1958. وبشكل أوضح ثابر أهل 
الحكم ونخبهم منذ عام 1975 على 

التصدي ملحاوالت تحويل ثقافة 
الديمقراطية إلى ما فوق الطائفية، 

وبالتحديد بإحالة مطلب العدالة 
االجتماعية إلى »ترف«، وأحيانا 
إلى اتهامات، استدعت تصفية 

املبشرين بلبننة القرار. همسًا اضطر 
اللبنانيون، ومعهم الفلسطينيون 

فذت مذبحة مخيم 
ُ
والسوريون، منذ ن

تل الزعتر الفلسطيني في مثل هذه 
األيام من عام 1976، لإلشارة إلى 

مصدري أوامر االغتياالت والجرائم. 
فقبل مطالب العدالة لضحايا مرفأ 

بيروت، جرب آالف آخرون الوصول 
إليها عن جرائم كثيرة. على األقل منذ 
اغتيال كمال جنبالط )1977(، وقائمة 

طويلة من طلب الحقيقة والعدالة 
عن جرائم استهداف السياسيني 

والصحافيني، بينهم سليم اللوزي، 
الرافضني تحويل بلدهم إلى ملحق 

لدى حاكم »الشقيقة الكبيرة« في 
دمشق، حافظ األسد، جرى تمييعها. 

فمن اغتيال الرئيس األسبق رينيه 
معوض )1989(، ومفكرين وكتاب 

ديمقراطيني، كمهدي عامل وحسني 
مروة، وحتى رئيس الوزراء األسبق 

رفيق الحريري ورفاقه )2005(، 
واغتياالت طاولت صحافيني، كجبران 

تويني وسمير قصير، وسياسيني 
من شتى االتجاهات، بمن فيهم 

اليساري جورج حاوي، وحتى وقت 
قريب في اغتيال الكاتب لقمان سليم، 
يستمر مسلسل قبر العدالة. وفي ذلك 

إصرار على إبقاء لبنان تحت رحمة 
صدمات الفرز والتسويف املانعني 

دولة القانون وبلسمة جراح ناس هذا 
البلد، داخله وفي شتاته املتوسع. 

منذ خريف 2019 عّبر اللبنانيون، 
وباألخص شبابهم، عن سأمهم من 

تحويل مجتمعهم إلى هوس استبدال 
»جماعتنا«، محاولني كسر  الدولة بـ

احتكار بعض النخب تصنيف 
الكيانية اللبنانية ومستقبلها، ورفض 

تحويل الشعب إلى حطب تحقيق 
مصالح »الزعامات«. باختصار، فإن 

طلب العدالة لضحايا مرفأ بيروت 
يختزل الحد الفاصل بني مفهومي 

وطن. األول، متخيل وفق سردية 
كئيبة ومتجهمة تنسف تعدديته 

وثقافته، وتحيلهما إلى نقمة على 
طريق فكفكة وإعادة تركيبه بناء على 

تجاذب داٍم أشبه بمتفجرات ميشال 
سماحة املنقولة من دمشق في 2012. 

والثاني، الباحث، كبقية ناس املنطقة، 
عن وطن ال يعيش هوية مأزومة 

وال ثقافة الهمس وقبر العدالة، بكل 
صنوفها.

يسود االرتياح األوساط 
الرسمية المصرية إزاء 

المستجدات في تونس. 
لكن القاهرة تنظر لتلك 
األحداث من عدة زوايا، 

بما في ذلك رصد ما 
قد يترتب عليها من 

تبعات سلبية في ملفات 
مختلفة إقليميًا

تؤدي  أن  الجديد«،  لـ»العربي  مصرية،  دبلوماسية  مصادر  رجحت 
استئناف  إلى  سعيّد  قيس  الرئيس  اتخذها  التي  والقرارات  تونس  أحداث 
التي  الملفات  لتعدد  الشهر،  هذا  خالل  وأنقرة  القاهرة  بين  االتصاالت 
التنسيق  الــطــرفــيــن  عــلــى  يــجــب 
يجب  ما  على  والوقوف  بشأنها، 
بعد  تقديمه،  ــرف  ط كــل  على 
ضد  أنقرة  اتخذتها  التي  القرارات 
واإلعالميين  اإلعالمية  المنصات 
عبد  المصري  للرئيس  المعارضين 
على  ــورة(  ــص )ال السيسي  الفتاح 
أراضيها، والتي رحبت بها القاهرة 

بشدة.

استئناف تواصل القاهرة وأنقرة
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الجزائر ـ عثمان لحياني

تــراقــب الــجــزائــر بــحــذر مـــآالت التطورات 
ــقــــرارات  الــســيــاســيــة فـــي تـــونـــس، بــعــد الــ
املــثــيــرة لــلــجــدل الــتــي اتــخــذهــا الــرئــيــس 
قيس سعّيد في 25 يوليو/تموز املاضي. 
ــنـــات الـــتـــي  ــيـ ــمـ ــتـــطـ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـ
مــن سعّيد،  الــجــزائــريــة  الــرئــاســة  تلقتها 
قائمة  ــزال  تـ ال  السياسية  املــخــاوف  فـــإن 
فــي الــجــزائــر بــشــأن الــوضــع فــي تــونــس، 
خصوصًا مــع وجــود تــدخــالت إقليمية، 
الصدام  إلى مرحلة  بتونس  الدفع  تريد 
واملواجهة، بن مؤيدي قرارات 25 يوليو 
والرافضن لها. ال يساور الشك السلطة 
وأطـــرافـــا سياسية عــديــدة فــي الــجــزائــر، 
ــتــــطــــورات الـــحـــاصـــلـــة فــــي تــونــس  ــأن الــ ــ بـ
دقيقة، وبالغة الحساسية والتأثير على 
أمنيًا  تمثل عمقًا  لكون تونس  الجزائر، 
وســيــاســيــًا بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر، إضــافــة 
إلى كونها املنفذ البري الوحيد املتبقي 
للجزائر، في ظل غلق الحدود البرية مع 
املــغــرب، واملــشــاكــل األمــنــيــة القائمة على 
الحدود مع كل من ليبيا والنيجر ومالي. 
الرئيس  إجـــراء  الــجــزائــري  القلق  ويفسر 
الــجــزائــري عــبــد املــجــيــد تــبــون اتــصــالــن 
هاتفين متتالين مع سعّيد في غضون 
أربعة أيام، وقيام وزير الخارجية رمطان 
لعمامرة بزيارتن متتاليتن إلى تونس 

في نفس الفترة الزمنية القصيرة.
وال ترغب الجزائر في اإلعالن عن موقف 
رســــمــــي مــــن الــــتــــطــــورات الـــحـــاصـــلـــة فــي 
ــه تــأيــيــد ملؤسسة  تــونــس، ُيــفــهــم عــلــى أنـ
ــّيــــد، أو يــجــيــر لــصــالــح  الــــرئــــاســــة وســــعــ
ــلـــة فــــي املـــشـــهـــد الــتــونــســي  أطــــــــراف فـــاعـ
ــدة مــــع الـــجـــزائـــر.  ــيـ تـــرتـــبـــط بـــعـــالقـــات جـ
فاللغة الــتــي تــعــّبــر بــهــا الــجــزائــر، ســواء 
عــبــر تــصــريــحــات لــعــمــامــرة، أو بــيــانــات 
الرئاسة التي تتضمن املكاملات الهاتفية 
الحديث  تمامًا  بت 

ّ
تجن الــرئــيــســن،  بــن 

عــن دعــم لــقــرارات سعّيد، واإلشــــارة إليه 
كطرف رئيس في التطورات األخيرة.

ــة الــتــونــســيــة  ــاســ ــرئــ ــن الــــالفــــت أن الــ ــ ومــ
أدركـــــــت عـــمـــق الـــقـــلـــق الــــجــــزائــــري، لــيــس 

ــتـــاج مــحــتــمــل لــلــتــطــورات  فـــقـــط بـــشـــأن نـ
الــســيــاســيــة، ولــكــن أيـــضـــًا، وبــأكــثــر دقـــة، 
املـــخـــاوف مـــن الـــتـــأثـــيـــرات األجــنــبــيــة في 
ــارات الــــقــــرار الــســيــاســي  ــيــ تـــوجـــهـــات وخــ
ــا دفــــــع بـــالـــرئـــيـــس  ــ ــــونـــــس، وهــــــو مـ ــــي تـ فـ
الــجــزائــري،  نظيره  إبـــالغ  إلــى  التونسي 
فــي اتــصــال هــاتــفــي الــســبــت املـــاضـــي، أن 
تـــونـــس تــســيــر فــــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
وأنه  والتعددية،  الديمقراطية  لتكريس 
القريب.  قــرارات هامة في  ستكون هناك 
الـــرئـــيـــس  ــأن  ــمــ قــــد طــ ــد  ــّيـ ــعـ ــان سـ ــ كــ وإذا 
الــجــزائــري بــشــأن قـــرب اتـــخـــاذه لــقــرارات 
تكرس املسار الديمقراطي، ما يعني عدم 
إنــتــاج حــالــة تــوتــر أو إقــصــاء ســيــاســي، 
ــر، يــبــدو  ــزائـ ــجـ ــقــــرار فـــي الـ فــــإن صـــانـــع الــ
التطمينات  مــع  الــحــذر  التعاطي  بصدد 
إلــى وجــود معطيات  بالنظر  التونسية، 
عن تدخالت خارجية، فرنسية وعربية، 
مـــؤثـــرة فـــي الـــقـــرار الــتــونــســي، وبــوجــود 
اخـــتـــراقـــات الفـــتـــة قـــد تــســعــى إلــــى خلق 
الــداخــل التونسي  حالة أزمــة معقدة فــي 
ــون لـــهـــا تـــأثـــيـــرات  ــكــ يــصــعــب حـــلـــهـــا، وتــ
على الــجــزائــر فــي األفـــق الــقــريــب. ويؤكد 
دبلوماسيون جزائريون، تحدثت إليهم 
السلطة  »إدراك  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
الــتــونــســيــة للقلق الــجــزائــري غــيــر كـــاٍف، 
ولذلك فإن الرسالة التي حملها لعمامرة 
إلـــى الــرئــيــس الــتــونــســي كــانــت واضــحــة، 
ــنــــود، بـــــأن الـــجـــزائـــر  وتــتــضــمــن ثـــالثـــة بــ
تــحــتــرم بــشــكــل بــالــغ الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لتونس، وتثق في تفهم التونسين للقلق 
الـــجـــزائـــري، وفــــي قــدرتــهــم عــلــى تــجــاوز 
األزمــة، لكن لديها مخاوف جدية بشأن 
وجــــود أطـــــراف تــدفــع نــحــو الـــتـــأزيـــم من 
جهة، ومن جهة ثانية فإن الجزائر تعتبر 
نــفــســهــا مــعــنــيــة بــمــا يـــحـــدث فـــي تــونــس 
بــحــكــم الــــجــــوار والـــعـــالقـــات الــتــاريــخــيــة 
واملــمــتــازة بــن الــبــلــديــن. وثــالــثــًا التأكيد 
أنــــه يــجــب الــعــمــل عــلــى تــالفــي أن تــكــون 
هناك أزمة سياسية جديدة في املنطقة، 
في الوقت الذي تتجه فيه األزمة الليبية 
إلــى الــحــل والــتــســويــة«. وتشير املــصــادر 
إلى أن املخاوف الجزائرية بشأن تونس، 
تــتــأســس عــلــى مــالحــظــة الفــتــة لــالنــدفــاع 
املعروفة  العربية،  الــدول  لبعض  الكبير 
املنطقة  جــغــرافــيــا  فــي  للتحكم  بسعيها 
املــغــاربــيــة والــتــأثــيــر فــي أزمــــات املنطقة، 
وهي دول يتباين فيها املوقف الجزائري 
بــفــارق كبير إزاء عــدد مــن األزمــــات، بما 
فيها لــيــبــيــا، خــصــوصــًا أن مــواقــف هــذه 
مع  السياسية  بمشاكلها  ترتبط  الـــدول 
قوى اإلسالم السياسي، بينما ال تعتبر 
ــر الــتــصــريــحــات الــتــي  الـــجـــزائـــر، وفـــق آخـ
أدلـــى بــهــا تــبــون لصحيفة »لــوفــيــغــارو« 
الفرنسية وقناة »الجزيرة«، أخيرًا، قوى 
اإلسالم السياسي في تونس عائقًا أمام 

االستقرار السياسي.
ـــراءات الــســيــاســيــة  ــ ــقـ ــ ــ وتـــعـــتـــبـــر بـــعـــض ال
ــر، أن الـــتـــدخـــالت اإلقــلــيــمــيــة  ــزائـ فـــي الـــجـ
الــحــاصــلــة فــي تــونــس، تــســتــهــدف أيضًا 
الجزائر، خصوصًا مع تعطل  محاصرة 
مسارات التسوية في ليبيا واالنقالبات 
ــالــــي والـــــتـــــوتـــــرات فــي  ــــي مــ ــلـــة فـ ــاصـ ــحـ الـ
الــنــيــجــر، وهـــو وضـــع تــجــد فــيــه الــجــزائــر 
نفسها محاطة بحلقة من األزمات تلعب 

فيها القوى الخارجية دورًا مؤثرًا.

الجزائر تراقب تطورات تونس: 
مخاوف من التدخالت الخارجية

تحاول الجزائر البقاء 
على الحياد في األزمة 

التونسية، إال أنها 
تتخوف من االندفاع 

الكبير لبعض الدول 
العربية، المعروفة 

بسعيها للتحكم في 
جغرافيا المنطقة 

المغاربية

تمثل تونس عمقًا 
أمنيًا وسياسيًا 
بالنسبة للجزائر

  شرق
      غرب

فلسطين: تصعيد 
إسرائيلي بهدم المنازل

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس الــخــمــيــس، أن 
ــل تــصــّعــد عــمــلــيــات الــهــدم  ــيـ ــرائـ إسـ
والتجريف واالستيالء على األرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة، و»تـــتـــحـــدى« الــعــالــم 
قــانــونــي  »رادع  دون  ســـافـــر  بــشــكــل 
ــحــــت، فـــي بــيــان،  أو عــــقــــاب«. وأوضــ
أن االحـــتـــالل يــشــن »حــمــلــة شــرســة 
لضرب وإعدام الوجود الفلسطيني 
فــــي جـــمـــيـــع املــــنــــاطــــق املـــصـــنـــفـــة ج، 
ــادة ملقومات  إبــ فــي مــا يشبه حـــرب 
هـــذا الــوجــود ومــظــاهــره، بــمــا فيها 

الزراعية والرعوية«.
)األناضول(

... و14 أسيرًا يواصلون 
اإلضراب عن الطعام

ــر الــفــلــســطــيــنــي،  ــيـ أعـــلـــن نـــــادي األسـ
أســــيــــرًا   14 أن  الــــخــــمــــيــــس،  أمــــــــس 
ــلـــون اإلضـــــــراب املـــفـــتـــوح عن  يـــواصـ
الـــــطـــــعـــــام فــــــي ســـــجـــــون االحـــــتـــــالل 
أن  بيان،  في  وأوضـــح،  اإلسرائيلي. 
ــرًا مـــضـــربـــون عـــن الــطــعــام،  ــيـ 13 أسـ
احــتــجــاجــًا عــلــى اعــتــقــالــهــم اإلداري 
ملـــــدد تـــــــراوح بــــن يـــــوم و25 يـــومـــًا، 
فيما يواصل محمد نوارة اإلضراب 
على  احتجاجًا  عشر  الثاني  لليوم 
ــــرم  ــه االنـــــــفـــــــرادي. وبـــــــّن أن أكـ ــزلــ عــ
الفسفوس انــضــم، أمـــس، لــإضــراب 

احتجاجًا على اعتقاله اإلداري.
)العربي الجديد(

السودان: حكم بإعدام 6 
من »الدعم السريع«

أمــس  أصــــدرت محكمة ســودانــيــة، 
الـــخـــمـــيـــس، حـــكـــمـــًا بـــــإعـــــدام 6 مــن 
السريع«،  »الدعم  لقوات  املنتسبن 
إلدانــــتــــهــــم بـــقـــتـــل 6 مـــتـــظـــاهـــريـــن، 
مــن بينهم 5 تــالمــيــذ، قــبــل عــامــن، 
ــبــــالد.  ـــرب الــ بـــمـــديـــنـــة األبـــــيـــــض، غـــ
أحمد حسن  املحكمة  قاضي  وأكــد 
 
ّ
الـــرحـــمـــة، فـــي حــيــثــيــات الــحــكــم، أن
قتل  اشتركوا جنائيًا في  املتهمن 
املــتــظــاهــريــن بـــاســـتـــخـــدام الــســالح 
مــن  االســــتــــفــــادة  ودون  بـــوحـــشـــيـــة، 
املفاجئ.  بــاالســتــفــزاز  أي دفــوعــات 
يـــشـــار إلـــــى أنـــــه يــمــكــن لــلــمــتــهــمــن 

استئناف الحكم.
)العربي الجديد(

 
تحذير من »مجزرة« 
ارتكبت في ميانمار

ــم  ــ ــه ســـفـــيـــر مـــيـــانـــمـــار لــــــدى األمـ ــ ــّب نــ
املــتــحــدة كــيــاو مــو تـــون، الـــذي أقيل 
مـــن مــنــصــبــه بــعــد انـــقـــالب فــبــرايــر/ 
شباط املاضي، لكنه يواصل تحدي 
املجلس العسكري بممارسة مهامه، 
األمم املتحدة إلى »مجزرة مزعومة« 
ارتــــكــــبــــهــــا الــــجــــيــــش خـــــــالل الـــشـــهـــر 
املـــاضـــي. وفـــي رســـالـــة وّجــهــهــا إلــى 
األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريس، أمس األول، أشــار كياو 
مــو تـــون إلـــى الــعــثــور عــلــى 40 جثة 
في يوليو/ تموز املاضي قرب قرية 

كاني، جنوب غرب البالد.
)فرانس برس(

تركيا: حظر تجول 
بنصيبين لمالحقة 

»الكردستاني«
فـــرضـــت الــســلــطــات الـــتـــركـــيـــة، أمــس 
ــي 4  ــ ــ ــول فـ ــ ــجــ ــ ــر تــ ــ ــــظـ ــيـــــس، حـ ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ
أحـــيـــاء بــمــنــطــقــة نــصــيــبــن الــتــابــعــة 
لوالية مــارديــن، مع إطــالق عمليات 
أمــنــيــة ضـــد عــنــاصــر حــــزب الــعــمــال 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي. وأعـــــلـــــنـــــت واليــــــة 
بــــيــــان، أن »4 أحـــيـــاء  فــــي  ــن،  ــ ــارديـ ــ مـ
ــر الـــتـــابـــعـــة لــهــا  ــابــ ــقــ وأريــــافــــهــــا واملــ
فـــي مــنــطــقــة نــصــيــبــن شـــهـــدت بــدء 
ــيــــة ضــد  ــنــ ــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة وأمــ عـــمـ
مسلحي حزب العمال الكردستاني، 
بــهــدف تــأمــن املــنــطــقــة واملــمــتــلــكــات 
معلومات  »تفيد  وأضــافــت:  فيها«. 
أمنية عن وجود عناصر وقيادين 
في الحزب في املنطقة املعلن عنها، 
 عـــن وجــــود مــخــابــئ وأقــبــيــة 

ً
فــضــال

ومستودعات للحزب«.
)األناضول(



ال يزال النظام 
السوري يضغط 

عسكريًا من أجل 
السيطرة على أحياء 

درعا البلد، وذلك 
بعد أن أفشلت 

إيران أكثر من 
اتفاق توصل إليه 

الجانب الروسي مع 
اللجنة المفاوضة 

عن األهالي في 
محافظة درعا، 

فيما ال يبدو أن 
هناك مصلحة 

للروس في سيطرة 
النظام بشكل 

كامل على جنوب 
سورية، حتى ال 

يعود التصعيد 
مع اإلسرائيليين إلى 

الواجهة

بيروت ـ ريتا الجّمال
صالح النعامي

بعد قصفه املدفعي الصباحي أول من أمس 
األربعاء، ردًا على قصف صواريخ من لبنان 
على مستوطنة »كريات شمونة« في الجليل، 
ــــالل اإلســــرائــــيــــلــــي غــــارتــــن عــلــى  ــتـ ــ  االحـ

ّ
شـــــن

منطقة الدمشقية في خراج بلدة املحمودية، 
قـــضـــاء جـــزيـــن، جــنــوبــي لـــبـــنـــان، فــجــر أمــس 
الخميس. وذكــرت قيادة جيش االحتالل، أن 
الـــغـــارات اســتــهــدفــت شــــوارع ومــمــرات تــؤدي 
القذائف  إطــالق  يتم منها  التي  املناطق  إلــى 
على شمال فلسطن املحتلة. وهي أول غارات 
2006. ونقلت  تــمــوز  عـــدوان  منذ  نوعها  مــن 
ــان« الــرســمــيــة عــن مــصــدر عسكري  ــة »كــ إذاعــ
إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل غير معنية 
بالتصعيد »لكننا لن نسلم بتكريس املعادلة 
الــتــي يــحــاولــون فرضها، وهـــذا يمثل إشــارة 

تحذير لهم«.
هم اإلســرائــيــلــيــون حــزب الــلــه بإطالق 

ّ
ولــم يت

الصواريخ يوم األربعاء، واعتبر رئيس لجنة 
بن  رام  للكنيست  التابعة  واألمــن  الخارجية 

بــراك، أن »تنظيما يعمل بشكل مستقل« هو 
املـــســـؤول عــن إطــــالق الــقــذائــف. وفـــي مقابلة 
ــّدد على  ــ مـــع إذاعـــــة الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي شـ
بـــإطـــالق  تــقــبــل  أن  يــمــكــنــهــا  إســـرائـــيـــل ال  أن 
الــصــواريــخ عليها مــن الــشــمــال أو الــجــنــوب، 
أهلية ودائمًا  »لبنان على شفا حــرب  وقـــال: 
من األفضل مهاجمتنا بهدف الحصول على 

الدعم والتأييد«.
فـــي املــقــابــل، طــلــب رئــيــس حــكــومــة تصريف 
األعــمــال فــي لــبــنــان، حــســان ديـــاب مــن وزيــرة 
الــخــارجــيــة زيــنــة عــكــر اإليـــعـــاز إلـــى مــنــدوبــة 
لبنان لدى األمم املتحدة السفيرة أمل مدللي، 
ــى مــجــلــس األمــــن  ــ تـــقـــديـــم شـــكـــوى عـــاجـــلـــة إلـ
ــدوره، اطــلــع  ــ بــشــأن الــــعــــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي. بــ
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون مـــن قــيــادة 
التحقيقات  نــتــائــج  عــلــى  الــلــبــنــانــي  الــجــيــش 
املتعلقة بعملية إطالق صواريخ من األراضي 
الــلــبــنــانــيــة واإلجــــــــــراءات الــــواجــــب اتــخــاذهــا 
فــي هـــذا الـــشـــأن. واعــتــبــر عـــون بحسب بيان 
الرئاسة اللبنانية أن »تقديم شكوى إلى األمم 
املتحدة خطوة ال بّد منها لردع إسرائيل عن 
اتــهــا على لــبــنــان«. ورأى أن  اســتــمــرار اعــتــداء
»اســتــخــدام إســرائــيــل لــســالحــهــا الــجــوي في 
اســتــهــداف قــرى لبنانية هــو األول مــن نوعه 
مــنــذ عــــام 2006، ويـــؤشـــر إلــــى وجــــود نــوايــا 
التهديدات  مــع  تــتــزامــن  عــدوانــيــة تصعيدية 
املــتــواصــلــة ضـــّد لــبــنــان وســـيـــادتـــه«، مــشــددًا 
فــاضــٌح وخطيٌر  انــتــهــاٌك  أن »مــا حصل  على 
لقرار مجلس األمن 1701 )عام 2006 – يدعو 
القتالية في لبنان وحل  إلى وقف العمليات 
النزاع اللبناني اإلسرائيلي(، وتهديٌد مباشر 

لألمن واالستقرار في الجنوب«.
بـ92 قذيفة  وكانت مدفعية االحتالل قصفت 
يوم األربعاء، وادي حامول والسدانة وسهل 

الخيام  الفخار وسهل  راشيا  املــاري وخــراج 
إضافة إلى سهل بالط، بعد إطالق صواريخ 
من احدى املناطق الجنوبية باتجاه األراضي 
الفلسطينية املحتلة، وفق ما أفاد بيان قيادة 
االحتالل  أدى قصف  وقــد  اللبناني.  الجيش 

إلى نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار.
ــي الـــســـيـــاق، قــــال مـــديـــر املـــنـــتـــدى اإلقــلــيــمــي  فـ
ــارات الـــعـــمـــيـــد خــالــد  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــات واالسـ ـــدراســ ــلـ لــ
ــذه املـــّرة  »الــعــربــي الــجــديــد« إن »هــ حـــمـــادة لـــ
األولــــى مــنــذ عـــام 2006 يــنــفــذ فــيــهــا الــطــيــران 
بقعة  نطاق  اإلسرائيلي ضربة جوية ضمن 
عــمــل الــقــوات الــدولــيــة فــي جــنــوب لــبــنــان، أي 
بقعة القرار 1701«. ورأى أن هذا األمر »يؤشر 
إلــــى أن كـــل قـــواعـــد االشـــتـــبـــاك الــتــي أرســاهــا 
قـــرار مجلس األمـــن الــدولــي رقــم 1701 باتت 

والالفت  تعديل.  إلــى  وتحتاج   
ّ
مهتز بوضٍع 

هنا أن العدو يضع بــدوره فرضية أن تكون 
الفصائل الفلسطينية وراء ذلك، مع اإلشارة 
أن ليس  تــمــامــًا  يــعــلــم  أن اإلســـرائـــيـــلـــي  إلــــى 
قــادر على  تنظيم  أو  بنية مسلحة  أي  هناك 
الله  إطـــالق صــــاروخ واحـــد باستثناء حـــزب 
املوافقة   

ّ
فــإن وبالتالي  منه،  بموافقة  أقله  أو 

ــة تــعــنــي أن  ــ ــــروايـ ــــذه الـ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى هـ
ظروف 1701 قد تغّيرت«.

مــن جــهــتــه، اكــتــفــى مــصــدر فــي »حـــزب الــلــه« 
»العربي  لـ بــاإلشــادة بموقف عــون، والــقــول 
ــرّد فـــــي الـــــوقـــــت واملــــكــــان  ــ ــنــ ــ الـــــجـــــديـــــد«: »ســ
ــبـــاك  ــتـ ــّيـــر قــــواعــــد االشـ ــنـــغـ  املـــنـــاســـبـــن، وسـ
تبعًا لــلــتــطــورات والــظــروف ولــلــرّد على أي 

عدوان اسرائيلي«.

بغداد ـ عادل النواب

ــــل ومـــــــدن أخـــــــرى فــي  ــــوصـ ــة املـ ــنـ ــديـ تـــشـــهـــد مـ
مــحــافــظــة نــيــنــوى، شــمــالــي الـــعـــراق، تنافسًا 
انتخابيًا واسعًا يكاد يكون األكثر وضوحًا 
في العراق بعد العاصمة بغداد، وذلك بسبب 
ثقل املحافظة السكاني البالغ أكثر من ثالثة 
مــاليــن ونــصــف املــلــيــون نــســمــة. واملــحــافــظــة 
يمثلها  انتخابية  دوائــر  ثماني  إلــى  مقّسمة 
34 مـــقـــعـــدًا بـــرملـــانـــيـــًا. ويـــتـــنـــافـــس عـــلـــى هـــذه 
املقاعد في االنتخابات البرملانية املقررة في 
10 أكتوبر/تشرين األول املقبل، أكثر من 400 
مــرشــح مــن كــتــل وكــيــانــات ســيــاســيــة أغلبها 

ة، وبدرجة أقل كتل وكيانات 
ّ
عن العرب السن

»تــحــالــف الـــفـــتـــح«، والــــذي  ســيــاســيــة تــتــبــع لـــ
فيها  تنتشر  مــنــاطــق  فــي  انتخابيًا  يــنــخــرط 
»الحشد الشعبي«، من بينها  فصائل تابعة لـ

سهل نينوى.
ومنذ مطلع الشهر املاضي، تشهد املحافظة 
ــد زعــــــامــــــات ســـيـــاســـيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة مــن  ــ ــوافــ ــ تــ
ــــالح الـــديـــن، وتــحــديــدًا  ــار وصـ ــبــ بـــغـــداد واألنــ
مــديــنــة املــوصــل، مطلقة الــعــديــد مــن الــوعــود 
إعــمــار املوصل  بــإعــادة  املتعلقة  والــشــعــارات 
وضــواحــيــهــا وإعــــــادة الـــنـــازحـــن وتــعــويــض 
األهـــالـــي عــلــى الــخــســائــر الــتــي تــعــرضــوا لها 
جـــراء الــحــرب والــكــشــف عــن مصير املغيبن 
من أبنائهم. وكان آخر هؤالء رئيس البرملان، 
ــقـــدم«، مــحــمــد الــحــلــبــوســي،  زعــيــم تــحــالــف »تـ
ــام، وسبقته  ــ الــــذي مــكــث فـــي املــديــنــة ســتــة أيـ
ــــات أخــــــرى مـــثـــل زعـــيـــم تـــيـــار الــحــكــمــة  ــامـ ــ زعـ
»الــحــكــمــة«، عــمــار الــحــكــيــم، ومـــن قبله أحمد 

الجبوري.
ويــقــول ســكــان فــي مدينة املــوصــل، إن توافد 
القيادات السياسية على املدينة بات متكررًا 
قبل كل االنتخابات، متحدثن عن أن الوعود 
ــع  ــيـ ــابـ ــــي األسـ ــــون فـ ــــؤولـ ــــسـ ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا املـ الــ
املاضية هي نفسها التي وعــدوا بها الناس 
ــرون  ــأل آخــ ــام 2018. ويـــسـ فـــي انــتــخــابــات عــ
عــن تـــرك بــلــدات معينة فــي نــيــنــوى مــن دون 
االهتمام بها والتركيز على املدن ذات الكثافة 
السكانية فــقــط، فــي إشـــارة الــى أن املــوضــوع 
عــدم تفاعل  مــا يعكس سبب  انتخابي وهــو 

السكان مع تلك الزيارات.
مــــن جــهــتــهــا، تـــصـــف الـــنـــائـــبـــة الـــســـابـــقـــة عــن 
مــديــنــة املـــوصـــل جــمــيــلــة الــعــبــيــدي، الـــوعـــود 
والــزعــامــات  السياسية  الــقــوى  تطلقها  الــتــي 
ــزور املــديــنــة بــأنــهــا »فـــارغـــة وكـــاذبـــة  ــ الـــتـــي تـ

ــراع  ــ ــــصـ عـــلـــى املـــــواطـــــنـــــن«، مـــعـــتـــبـــرة أن »الـ
الــحــالــي على املــوصــل فــي ذروتــه  االنتخابي 
من  عــدد  أكبر  وكسب  عليها  السيطرة  بغية 
»العربي  أصــواتــهــا«. وتــضــيــف، فــي حــديــث لـ
الــجــديــد«، أن »نــيــنــوى ثــانــي أعــلــى محافظة 
عراقية بعد بغداد بعدد مقاعد البرملان )34 
مــقــعــدًا( وتــنــتــشــر فــيــهــا مــشــاريــع اقــتــصــاديــة 
كــبــيــرة، جعلت بــعــض الــقــوى تــتــنــافــس على 

السيطرة على املوصل انتخابيًا«.
ــًا لــلــعــبــيــدي فــــإن »زيــــــــارات املــســؤولــن  ــقـ ووفـ
والــســيــاســيــن إلــــى مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى، الــتــي 
تشهد تهميشًا على املستوى الخدمي وكذلك 
اإلنساني، هدفها انتخابي«، واصفة الوعود 
وكاذبة  »فــارغــة  بأنها  تقديمها  يجري  التي 
الناخبن  أجــل استمالة  املــواطــنــن، مــن  على 
فــقــط، خصوصًا أن هــذه الـــزيـــارات والــوعــود 
محلية  أو  برملانية  انتخابات  كــل  مــع  تطلق 

تجري في البالد خالل السنوات املاضية«.
األخــيــرة  الحلبوسي  زيـــارة  أن  ــشــّدد على 

ُ
وت

إلــــى املـــوصـــل، هـــي »زيــــــارة انــتــخــابــيــة أطــلــق 
الــتــي يطلقها أي مــســؤول  الـــوعـــود،  خــاللــهــا 
آخر يزور املحافظة. لكن على أرض الواقع ال 
تنفيذ لهذه الوعود، خصوصًا أن الحلبوسي 
يــزر املحافظة  منذ سنن بهذا املنصب، ولــم 
إال مــع قـــرب االنــتــخــابــات املــبــكــرة، وهـــذا يــدل 

إال«. وحول  ليس  انتخابية  زيــارة  أنها  على 
املدني  التيار  يعتبر عضو  أيــضــًا،  الــزيــارات 
الــعــراقــي، أحـــد ســكــان بــلــدة بــرطــلــة فــي سهل 
نــيــنــوى، صــبــاح متي خــوشــابــا، أن الــزيــارات 
»مفضوحة وبال نتائج«. ويضيف في حديٍث 
»العربي الجديد«: »لم يزر أي منهم البلدات  لـ
املدمرة األخرى ألن عدد سكانها أقل من 100 
ويــرّكــزون  لها  يكترثون  ال  لذلك  ألــف نسمة، 
على مناطق معينة فقط، ألنهم يرونها مقاعد 
برملانية ال أشخاص يعانون يوميًا من أجل 
إلى  والكهرباء«. ويشير  املــاء  الحصول على 
أن مناطق البعاج والحضر والجزيرة ربيعة 
ومدنا أخرى لم يصل إليها أحد، كونها غير 

مؤثرة في االنتخابات.
ــظ نـــيـــنـــوى  ــافــ ــحــ ــدث مــ ــحــ ــتــ ــي الـــــســـــيـــــاق، يــ ــ فــ
األســبــق، أثــيــل الــنــجــيــفــي، عــن دخـــول أطـــراف 
للسيطرة  التنافس  ضمن  جــديــدة  سياسية 
فــي حديٍث  ويكشف  انتخابيًا.  املــوصــل  على 
االنتخابي  »التنافس  أن  الجديد«  »العربي  لـ
لم يعد مقتصرًا على بعض القوى السياسية 
ـــيـــة، مـــع دخـــــول أطــــــراف أخـــــرى ومــنــهــا 

ّ
الـــســـن

ــذا الـــصـــراع،  ــقـــوة فـــي هــ فــصــائــل مــســلــحــة وبـ
التي تحاول  خصوصًا أن األطــراف املسلحة 
ــا، تــريــد  ــهـ ــقـــدراتـ الــســيــطــرة عــلــى نــيــنــوى ومـ
السيطرة على املشهد من خالل قوة سالحها 

وسط فقدان السيطرة الحكومية عليه«.
تريد  السياسية  الــجــهــات  »بــعــض  أن  ويـــرى 
ــــود  ــلــــى نــــيــــنــــوى، بـــســـبـــب وجــ ــرة عــ ــطــ ــيــ الــــســ
مخصصات مالية كبيرة لها ومشاريع إعمار 
وتــطــويــر، فــهــذه الــجــهــات تــريــد االســتــحــواذ 
على تلك املــشــاريــع مــن خــالل شــركــات تابعة 
لــهــا. ولـــلـــصـــراع عــلــى نــيــنــوى أهــمــيــة كــبــيــرة 
لوجود أكثر من طرف، وهو صراع سياسي 

انتخابي اقتصادي«.
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على استعادة السيطرة على الجامع العمري 
انطالق  الجامع  هــذا  البلد. وشهد  فــي درعــا 
الشرارة األولى للثورة السورية، واستعادته 
ورفع علم النظام فوقه له داللة إعالمية كبيرة 
على نهاية هذه الثورة وانتصار النظام على 
الحلقة  املعارضة  تبدو  حــن  فــي  معارضيه. 
فلم يعد  الجنوب،  فيما يجري في  األضعف 

األردنية  املصالح  إلى حد بعيد مع  يتقاطع 
على هذا الصعيد. كما يريد استعادة بعض 
الهيبة اإلعالمية، لتقوية أوراقه في أي حلول 
سياسية يمكن أن تفرض من خالل املجتمع 
الدولي، إذ ال يمكن لهذا املجتمع ترك سورية 

من دون حلول على املدى الطويل.
ويبدو النظام السوري حريصًا كل الحرص 

لديها ظهير إقليمي أو دولي يمكن االعتماد 
القضاء  فــي  النظام  تهديدات  ملواجهة  عليه 
على آخر جيوب املعارضة السورية املسلحة 
فـــي جــنــوب الـــبـــالد. ويــعــتــمــد الــنــظــام بشكل 
واســـــع عــلــى الـــجـــانـــب اإليــــرانــــي فـــي حملته 
ــا الــبــلــد. وتــريــد  الــعــســكــريــة عــلــى أحــيــاء درعــ
طــهــران الــوصــول إلـــى الــحــدود الــســوريــة مع 

األردن واألراضــــي املحتلة مــن إســرائــيــل، في 
والعسكري  السياسي  الــنــفــوذ  فــرض  ســيــاق 
ــا يــســمــح لــهــا  فــــي مــنــطــقــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مــ
بمناكفة الغرب والحصول منه على تنازالت، 
خصوصًا لجهة برنامجها النووي ودورها 
املتعاظم في العراق واليمن وسورية ولبنان. 
التفاوض في محافظة درعا،  وحــذرت لجنة 

ــة« عــلــى  ــيــ ــرانــ ــام، مــــن »الــهــيــمــنــة اإليــ ــ ــ مـــنـــذ أيـ
جنوب سورية، مشيرة، في بيان، إلى أن عدم 
اإليرانية سيؤدي  املطامع  الوقوف في وجه 
إلــى »كــارثــة إنــســانــيــة« وانــتــهــاكــات جسيمة 

وموجات نزوح ولجوء.
يقودها ماهر  التي  الــرابــعــة«  »الــفــرقــة  وتعد 
األسد، وهو شقيق رأس النظام بشار األسد، 
الذراع العسكرية الضاربة للجانب اإليراني 
فــي جــنــوب ســوريــة. وقــد أفشلت طــهــران عن 
طــريــق هـــذه الــفــرقــة أكــثــر مـــن اتـــفـــاق تــوصــل 
املفاوضة  اللجنة  مــع  الــروســي  الجانب  إليه 
ــا، ألنــهــا تريد  عــن األهــالــي فــي محافظة درعـ
اقتحام األحياء الخارجة عن سيطرة النظام 

والفتك بسكانها وتعفيش منازلهم.
ــبــــدو أن الــــجــــانــــب الــــروســــي  ــــي املــــقــــابــــل، يــ فـ
غــيــر مــتــحــمــس بــشــكــل كــبــيــر لــفــرض الــنــظــام 
سطوته فــي محافظة درعـــا، وهــو مــا يفسر 
ــع مــوســكــو ثــقــلــهــا كــمــا فــعــلــت في  ــدم وضــ عــ
الشمالي وحلب  ريــف دمشق وريــف حمص 
الواضح  ومــن  من سورية.  الغربي  والشمال 
الــنــظــام  يــــدركــــون أن اســـتـــعـــادة  الـــــــروس  أن 
للسيطرة املطلقة على محافظة درعــا تعني 
تقلص دورهم، واتساع نطاق الدور اإليراني 
ومليشيات  الرابعة«  »الفرقة  خلف  املتلطي 
أخــــــرى. كــمــا أن الـــجـــنـــوب الــــســــوري ال يـــزال 
ــرم بــن الــواليــات  محكومًا بــاتــفــاق ثــالثــي أبـ
 ،2017 منتصف  واألردن  وروســـيـــا  املــتــحــدة 
نــص، كما أكـــدت مــصــادر مطلعة فــي حينه، 
الحدود  عن  اإليرانية  املليشيات  إبعاد  على 
كيلومترًا   80 بعمق  واإلسرائيلية  األردنــيــة 
ــة. ولـــكـــن املــعــطــيــات  ــوريــ ــســ فــــي األراضـــــــــي الــ
األميركي  الــجــانــب  أن  إلــى  تشير  السياسية 
والــغــربــي عــمــومــًا بــعــيــد حــتــى الــلــحــظــة عما 
يجري في جنوب سورية، ما خال تصريحات 
إعالمية ال يبدو أن لها أثرًا في التوصل إلى 

اتفاق لصالح املعارضة السورية.
وفي هذا الصدد، رأى الصحافي املتخصص 
بالشأن الروسي طه عبد الواحد، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أنه »ال مصلحة للروس 
في استعادة النظام سيطرة كاملة في جنوب 
سورية«. وأضاف: »يدركون )الروس( أن هذا 
يعني زيادة نفوذ اإليرانين هناك، وبالتالي 
يعود التصعيد مع اإلسرائيلين بشدة إلى 
الواجهة، وقد يتطور األمر إلى غير ما تريد 
موسكو«. وتابع: »هناك شعور لدى الروس 
بأنهم كلما حققوا للنظام السوري إنجازات 
تمرد عليهم أكــثــر«. وأشــار عبد الــواحــد إلى 
أن الجانب الــروســي »يــنــاور ويــحــاول الدفع 
نحو اتــفــاق مــا، لكنه يــواجــه مــوقــف الطرف 
باملعنى  النظام  اإليرانين وليس  أي  اآلخــر، 
املباشر، فالقوات على األرض هم مجرد أداة 
الباحث  رأى  جهته،  مــن  لصالحهم«.  تعمل 
السياسي في مركز »الحوار السوري« محمد 
ســالــم، فــي حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»هــنــاك تشابكًا وتــضــاربــًا فــي املــصــالــح إلــى 
ــيــــن، وهــــو ما  ــرانــ حـــد مـــا بـــن الــــــروس واإليــ
ــا هــامــش  يــعــطــي األهـــالـــي فـــي مــحــافــظــة درعــ
مـــنـــاورة يــحــاولــون اســتــغــاللــه«. وأشــــار إلــى 
ــذي يـــقـــوده الــقــيــادي  أن »الـــلـــواء الـــثـــامـــن«، الــ
السابق في فصائل املعارضة أحمد العودة، 
دور  لعب  »يحاول  الروسي،  للجانب  ويتبع 
النظام واألهــالــي، ولكن حتى  الوساطة بن 
ب 

ّ
اآلن األمر غير مجٍد لجهة إبرام اتفاق يجن

واسعة  عسكرية  عمليات  الــســوري  الجنوب 
الروسي  الجانب  أن  سالم  واعتبر  النطاق«. 
»يحاول استغالل النفوذ اإليراني في جنوب 
ســوريــة لتطويع ســكــان درعـــا لــيــكــونــوا أداة 
»لـــدى روســيــا مخططات  روســيــة«، مضيفًا: 
للتوجه  درعــا  محافظة  في  الشبان  لتجنيد 
إلـــــى الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة ومـــحـــاربـــة تــنــظــيــم 
داعــــش، الــــذي تــنــشــط خــاليــاه هــنــاك، وربــمــا 
نقل عدد منهم للقتال خارج سورية لخدمة 

املصالح الروسية في عدة دول«.

الحدثتقرير

أُهملت مدن ال ثقل 
انتخابيًا لها لمصلحة 

مدن أكبر

تشابك المصالح في درعا

»هجوم  األول،  أمس  تغريدة  في  بلينكن،  أنتوني  الخارجية  وزير  دان 
الذي قتل  للعنف  »بإنهاء فوري  األسد على درعا«، مطالبًا  بشار  نظام 
والدواء«.  الغذاء  نقص  يعانون  الذين  اآلالف  بتشريد  وتسبب  المدنيين 
أنحاء سورية وفقًا  النار في جميع  لوقف إطالق  الدعوة  كما جدد 
لقرار مجلس األمن رقم 2254. في السياق، طالب مكتب الممثل األعلى 
جميع  بوريل،  جوزيب  ــي  األوروب لالتحاد  واألمنية  الخارجية  للسياسة 

األطراف بحماية المدنيين في محافظة درعا.

دعوة أميركية لوقف النار

الغالف

أمين العاصي

ــادم،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــابــــك إلــــــــى حــــــد الـ ــتــــشــ تــ
في  والــدولــيــة  اإلقليمية  املــصــالــح 
جــنــوب ســـوريـــة، الــــذي عـــاد بــقــوة 
إلـــى واجــهــة الــحــدث فــي اآلونــــة األخـــيـــرة، مع 
تــهــديــدات مــن قــبــل الــنــظــام الـــســـوري بفرض 
الــســطــوة مــرة أخـــرى على أحــيــاء درعـــا البلد 
بالقوة، في ظل تحذيرات من ازدياد مساحة 
إذا لم يستطع  الجنوب،  النفوذ اإليراني في 
ــة  ــيـ ــمــــاح املـــلـــيـــشـــيـــات املـــوالـ ــبـــح جــ الــــــــروس كـ
لــطــهــران، الــتــي يــبــدو أنــهــا تتحفز لــبــدء عمل 

عسكري واسع النطاق.
ومــّر أكثر من أربعن يومًا على األزمــة التي 
اختلقها النظام السوري في محافظة درعا، 
إثــر مــحــاصــرة أحــيــاء درعـــا الــبــلــد، مــا تسّبب 
بـــأزمـــات إنــســانــيــة ألكــثــر مــن 50 ألـــف مــدنــي، 
وجدوا أنفسهم في عن العاصفة من جديد. 
وفــشــل الــجــانــب الـــروســـي حــتــى الــلــحــظــة في 
فرض اتفاق يمكن أن يرضي النظام وأهالي 
ب 

ّ
درعـــا الــبــلــد، الــذيــن قـــّدمـــوا تـــنـــازالت لتجن

الــحــرب، واقــتــرحــوا على الـــروس تــأمــن ممر 
آمن ملن يرغب بالنزوح، إما باتجاه األردن أو 
إلى  بقواته  النظام  ليدخل  السوري،  الشمال 

أحياء خالية من سكانها.
ميدان صراع  السوري  الجنوب  كــان  ولطاملا 
إقليمي ودولي متعدد األشكال واألوجه منذ 
العام 2011 الذي شهد انطالق الثورة السورية 
»محوها عن  من األحياء التي يهدد النظام بـ
األرض« إذا لم ترضخ، كما نقلت مصادر في 
اللجنة املــركــزيــة املــفــاوضــة عــن األهــالــي عن 
النظام علي ديوب.  الدفاع في حكومة  وزيــر 
والـــنـــظـــام الــــذي يــشــعــر بــأنــه تـــجـــاوز مــرحــلــة 
خطر سقوطه، مع إجرائه انتخابات رئاسية 
لــعــام 2028،  السلطة  فــي  بــشــار األســـد  ثّبتت 
لفتح طرق  السوري  الجنوب  استعادة  يريد 
الــعــربــي،  الخليج  ودول  األردن  مــع  الــتــجــارة 
خصوصًا تجارة الترانزيت املتوقفة منذ عدة 
ســنــوات عبر معبر »نــصــيــب« الــحــدودي مع 
ما  وهــو  املتهالك،  اقتصاده  إلنعاش  األردن، 

ــــي بــنــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ حـــــــذر وزيـــــــــر األمـــــــــن اإلسـ
غـــانـــتـــس، أمــــس الــخــمــيــس، مـــن أن دولـــة 
ــتــــالل مــســتــعــدة لـــضـــرب إيــــــــران، فــي  االحــ
ــهـــران، بـــعـــد الــهــجــوم  ــطـ رســــالــــة تـــهـــديـــد لـ
املاضي،  الخميس  يــوم  مــســّيــرة،  بطائرة 
عــلــى نــاقــلــة الــنــفــط اإلســرائــيــلــيــة »أم تي 
قبالة  الــعــرب،  فــي بحر  ميرسر ستريت« 
فــي حديٍث  ُعــمــان. ورّد غانتس  ســواحــل 
ملوقع »يديعوت أحــرونــوت«، على سؤال 
إســـرائـــيـــل مستعدة  كــانــت  إذا  مـــا  بــشــأن 
»نعم«. وأضـــاف: »نحن  بـ إيــران  ملهاجمة 
في مرحلة نحتاج فيها إلى القيام بعمل 
عــســكــري ضــد إيــــران. يــحــتــاج الــعــالــم إلــى 

اتخاذ إجراءات ضد إيران اآلن«.
وجاءت تصريحات غانتس فيما تمارس 
إســرائــيــل ضغوطًا التــخــاذ إجــــراءات في 
الــذي أسفر  األمــم املتحدة بشأن الهجوم 
عــن مــقــتــل شــخــصــن. واتــهــمــت الــواليــات 
من  بالهجوم،  إيــران  وبريطانيا  املتحدة 
دون أن تقدم أي دولــة أدلــة أو معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة لــدعــم اتــهــامــاتــهــا. ونــفــت 
ــــع حـــلـــفـــائـــهـــا مــن  ــتــــي شـــنـــت مـ إيــــــــــران، الــ
الـــفـــصـــائـــل اإلقــلــيــمــيــة هـــجـــمـــات مــمــاثــلــة 
ــرات مـــســـيـــرة، ضــلــوعــهــا فــــي ذلــــك.  ــائـ ــطـ بـ
وسبق أن لّوح رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
ــاء املـــاضـــي،  ــثـــالثـ نــفــتــالــي بــيــنــت، يــــوم الـ
بــاحــتــمــال »الــتــحــرك اإلســرائــيــل الــفــردي« 
ضد إيران. واعتبر أن »زمن الجلوس بكل 
راحة في طهران، وإشعال الشرق األوسط 
بأسره من هناك انتهى. نعمل على حشد 
العالم، ولكن في مــوازاة ذلك نعلم أيضًا 
مــا هو  إيـــران تعلم  كيف نعمل بمفردنا، 
ــــذي نــجــبــيــه عــنــدمــا يـــهـــدد أحــد  الــثــمــن الـ

أمننا«.
ولم ترد إيران على الفور على تصريحات 
اإليرانية  باألعمال  القائمة  لكن  غانتس، 
فـــي نـــيـــويـــورك زهـــــرة إرشــــــــادي، وصــفــت 
إســـرائـــيـــل فــــي رســــالــــة وّجـــهـــتـــهـــا، مــســاء 
ــى مــجــلــس األمــــــن الــــدولــــي،  ــ األربـــــعـــــاء، إلـ
بأنها »املصدر الرئيسي لعدم االستقرار 

وانــعــدام األمــن في الشرق األوســط ألكثر 
مـــن ســبــعــة عـــقـــود«. واعـــتـــبـــرت أن »لــهــذا 
الــنــظــام )إســـرائـــيـــل( ســجــل مــظــلــم طــويــل 
والسفن  الــتــجــاريــة  املــالحــة  فــي مهاجمة 
املــدنــيــة. فـــي أقـــل مـــن عـــامـــن، هــاجــم هــذا 
أكثر من 10 سفن تجارية تحمل  النظام 
النفط والبضائع اإلنسانية املتجهة إلى 

سورية«.
وتــشــيــر تــعــلــيــقــات إرشـــــــادي إلــــى حــرب 
املمرات  على  تشن  التي  املستمرة  الظل 
املـــائـــيـــة فــــي الــــشــــرق األوســـــــط مـــنـــذ عـــام 
2019 والتي شهدت هجوًما على السفن 
اإليــرانــيــة وســفــن غــربــيــة. وأســفــر هجوم 
ــــن مـــقـــتـــل قــبــطــان  ــــي عـ ــــاضـ األســـــبـــــوع املـ
الطاقم  أفـــراد  الــرومــانــي وأحـــد  السفينة 
»آمبري«  لشركة  التابعن  البريطانين 
ــيـــانـــهـــا، أمـــس  ــــي بـ ــبــــحــــري. وفــ لــــألمــــن الــ
الضحية  أن  »آمــبــري«  الخميس، كشفت 
هو أدريان أندروود، وهو جندي سابق 
بــدأ العمل في  الــبــريــطــانــي،  فــي الجيش 
الــشــركــة كضابط أمــن بــحــري عــام 2020 
ــال جــون  قــبــل أن يصبح قــائــد فــريــق. وقـ
زلنا  »مــا  آمبري:  إدارة  طومسون، مدير 
ــان لتقديم  ــ عــلــى اتــصــال مــع عــائــلــة أدريـ
الدعم في هذا الوقت الحزين والصعب«. 
عــام من  البحرية بعد  الهجمات  وبـــدأت 
إعالن الرئيس األميركي السابق دونالد 
بــالده من جانب واحد  ترامب انسحاب 
من االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي مع القوى 
العاملية في مايو/ أيار 2018، والذي أدى 
لليورانيوم  إيـــران  تخصيب  تقييد  إلــى 
ــة.  ــاديـ ــتـــصـ ــات االقـ ــوبـ ــقـ ــعـ مـــقـــابـــل رفـــــع الـ
ورغم إعالن الرئيس الحالي جو بايدن 
ــــرى إلــى  اســـتـــعـــداده لــالنــضــمــام مــــرة أخـ
ــاق، لــكــن املـــحـــادثـــات بـــشـــأن إنــقــاذ  ــفــ االتــ
االتفاق توقفت في العاصمة النمساوية 
ــهـــد الـــرئـــيـــس  ــظـــار بــــــدء عـ فـــيـــيـــنـــا، بـــانـــتـ
ــم رئـــيـــســـي،  ــيــ ــراهــ ــــي الـــجـــديـــد إبــ ــرانــ ــ اإليــ

رسميًا.
)أسوشييتد برس(
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إيران: رئيسي يبدأ عهده 
بالدعوة لرفع العقوبات

الـــجـــديـــد،  اإليـــــرانـــــي  الـــرئـــيـــس  أدى 
إبــراهــيــم رئــيــســي )الـــصـــورة(، أمــس 
ــة  ــتــــوريــ ــمــــن الــــدســ ــيــ ــيــــس، الــ ــمــ الــــخــ
رئــيــســًا لــلــبــالد. وأكــــد نــيــتــه تشكيل 
»حكومة شعبية«، ملعالجة األزمات 
ــبــــالد. وقـــــال إن  االقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــ
»الــعــقــوبــات ضـــد الــشــعــب اإليـــرانـــي 
»أي  لـ أن تلغى«، معلنًا دعمه  يجب 
مــــبــــادرة دبـــلـــومـــاســـيـــة تــحــقــق هـــذا 
الـــهـــدف«. وشــــّدد عــلــى أن »ســيــاســة 
الـــضـــغـــط والـــعـــقـــوبـــات لــــن تــصــرف 
الشعب اإليراني عن متابعة حقوقه 
ــق الــتــنــمــيــة«،  الـــقـــانـــونـــيـــة مــنــهــا حــ
بالتعاون  نــلــتــزم  أن  »علينا   :

ً
قــائــال

البناء مع العالم«.
)العربي الجديد(

سورية: المعارضة 
تقصف مواقع النظام 

في الشمال
كثفت فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة 
ــة إدلــــــــب  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ الـــــعـــــامـــــلـــــة فــــــــي مـ
ـــيــــس،  ـــمـ ــخـ ــا، أمــــــــــس الــ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ومـ
املدفعي والصاروخي على  قصفها 
معسكرات وثكنات قوات النظام في 
ريــف إدلــب الجنوبي، وريــف حماة 
الـــغـــربـــي، وذلـــــك ردًا عــلــى الـــغـــارات 
ــة. واســـتـــهـــدفـــت  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ الــــجــــويــ
ــقــــرات قــــوات  مــدفــعــيــة املـــعـــارضـــة مــ
الــنــظــام واملــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة في 
مـــعـــســـكـــر جـــــوريـــــن ضــــمــــن مــنــطــقــة 
ســهــل الــغــاب بــريــف حــمــاة الــغــربــي، 
إدلـــب الجنوبي  ومــدنــًا عــدة بريفي 

والشرقي.
)العربي الجديد(

العراق: مرشحو الحزب 
الشيوعي ينسحبون من 

االنتخابات
 قـــــّدم مــرشــحــو الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، طــلــبــًا  الــــعــــراقــــي، أمــ
االنتخابات،  مفوضية  إلــى  رسميًا 
بــــانــــســــحــــابــــهــــم مــــــن االنــــتــــخــــابــــات 
الــبــرملــانــيــة املــقــررة فــي 10 أكــتــوبــر/ 
بــعــد  ــبـــل، وذلــــــك  ــقـ املـ تـــشـــريـــن األول 
أكــثــر مــن أســبــوع مــن إعـــالن الحزب 
مفوضية  وكانت  رسميًا.  انسحابه 
ــابــــات قــــد عـــلـــقـــت فــــي وقـــت  ــتــــخــ االنــ
ســابــق عــلــى االنــســحــابــات، معتبرة 
بعدما  لــهــا«،  قــانــونــيــة  قيمة  »ال  أن 
أغلق باب االنسحاب في 20 يونيو/ 

حزيران املاضي.
)العربي الجديد(

خشية كندية من 
منع رعاياها من مغادرة 

هونغ كونغ
ــيـــس،  ــمـ حـــــــــــذّرت كــــــنــــــدا، أمــــــــس الـــخـ
تــمــنــعــهــم سلطات  أن  مـــن  رعــايــاهــا 
هـــونـــغ كـــونـــغ مـــن مـــغـــادرة اإلقــلــيــم، 
بموجب قانون جديد أثار مخاوف 
من حظر الخروج من املنطقة حسب 
إجراءات مطبقة في الصن القارية. 
ودخـــل الــقــانــون الـــذي يمنح رئيس 
دائرة الهجرة سلطة منع الناس من 
الــطــائــرات املتوجهة  إلـــى  الــصــعــود 
ــا، حــيــز  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــغ وإلـ ــــونـ ــــغ كـ ــــونـ مـــــن هـ

التنفيذ يوم األحد املاضي. 
)فرانس برس(

»العفو الدولية« تتهم 
نيجيريا بقتل 115 شخصًا

اتـــهـــمـــت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة، 
مساء أول من أمس األربعاء، قوات 
األمن النيجيرية بقتل 115 شخصًا 
عـــلـــى األقــــــل بــــن شـــهـــري مـــــارس/

املــاضــيــن،  آذار ويــونــيــو/حــزيــران 
ــــالل مــحــاولــتــهــا قـــمـــع »الـــحـــركـــة  خـ
االستقاللية للشعوب األصلية في 
بــيــافــرا« )إيــبــوب( الــتــي تــدعــو إلى 
انــفــصــال جــنــوب شــرقــي نيجيريا. 
وقـــالـــت مـــديـــرة مــنــظــمــة الــعــفــو في 
ــغــــو إن  ــيــ نـــيـــجـــيـــريـــا أوســـــــــاي أوجــ
»األدلــــــــة الـــتـــي جــمــعــتــهــا املــنــظــمــة 
ترسم صورة واضحة لالستخدام 
الوحشي للقوة من قبل قوات األمن 

النيجيرية«. 
)فرانس برس(

يهدف النظام لفتح معبر نصيب مع األردن )يوسف كرواشان/فرانس برس(

)Getty( تضم محافظة نينوى 8 دوائر انتخابية و34 مقعدًا نيابيًا

يعمل غانتس وبينت على حشد العالم ضد إيران )فرانس برس(

أطلق جيش االحتالل 92 قذيفة يوم األربعاء على مناطق لبنانية عدة )فرانس برس(
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تشاد: مقتل 24 جنديًا 
على يد »بوكو حرام« 

األقــل  على  تشاديًا  24 جنديًا  تل 
ُ
ق

وجرح آخرون، مساء األربعاء، في 
هجوم نفذته جماعة »بوكو حرام« 
تــشــاد، حسبما  فــي منطقة بحيرة 
ذكر نائب مسؤول املنطقة حاجي 
جـــديـــد أمــــس الــخــمــيــس. وقـــــال إن 
»عناصر عائدين من دورية كانوا 
يـــســـتـــريـــحـــون عـــنـــدمـــا هــاجــمــتــهــم 
بــوكــو حــــرام، وقــتــلــوا 24 جــنــديــًا«. 
وأكــــــــد املــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــجـــيـــش 
الـــجـــنـــرال عــظــيــم بـــرمـــانـــدوا أغــونــا 
ــع فــــي جـــزيـــرة  ــ الــــهــــجــــوم الـــــــذي وقــ
تـــشـــوكـــو تــيــلــيــا الـــتـــي تــبــعــد 190 
العاصمة  غــرب  شمالي  كيلومترًا، 

نجامينا.
)فرانس برس(

دوريات هندية في 
كشمير إلفشال إضراٍب

نفذت قوات حكومية هندية، أمس 
الـــخـــمـــيـــس، دوريـــــــــــات فـــــي مــعــظــم 
ــزء الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة الــهــنــد  الـــجـ
مـــن إقــلــيــم كــشــمــيــر املـــتـــنـــازع عليه 
ــع بــــاكــــســــتــــان، وأمـــــــــرت املـــتـــاجـــر  ــ مـ
والشركات بالبقاء مفتوحة، وذلك 
إلفشال إضراب مخطط له من قبل 
الثانية  الــذكــرى  فــي  اإلقليم  سكان 
إللــغــاء الــهــنــد للحكم شــبــه الــذاتــي 
الــقــوات الحكومية  فــيــه. ووضــعــت 
حــواجــز فــوالذيــة وأســالكــا شائكة 
والجسور  الــطــرق  مــن  العديد  عبر 

والتقاطعات.
)أسوشييتد برس(

أنظمة مدفعية 
أميركية إلى تايوان

األمــيــركــيــة  الــــدفــــاع  وزارة  أعــلــنــت 
»الــبــنــتــاغــون«، مــســاء األربـــعـــاء، أن 
وزارة الخارجية أقّرت احتمال بيع 
املدفعية  أنظمة »هــاوتــزر«  مــن   40
ــار 155  ــ ــيـ ــ ــن عـ ــ ــة مــ ــ ــركـ ــ ــــحـ ــة الـ ــ ــيــ ــ ذاتــ
ميليمترًا لتايوان، في صفقة تصل 
دوالر.  مــلــيــون   750 إلــــى  قــيــمــتــهــا 
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد مــبــيــعــات ســالح 
العام املاضي التي شملت طائرات 
ــة  ــيــ ــيــــرة ودفـــــــاعـــــــات صــــاروخــ مــــســ
ســاحــلــيــة بـــهـــدف تــحــديــث قــــدرات 
الــجــزيــرة الــدفــاعــيــة وردع أي غــزو 

صيني محتمل.
)رويترز(

ونتج  فرنسية،  بوساطة  أيــام  خمسة  بعد 
عــنــهــا خـــســـارة جـــورجـــيـــا إقــلــيــمــن مهمن 
اللذين  وأبخازيا،  الجنوبية  أوسيتيا  هما 
روسيا  واعــتــرفــت  استقاللها.  الحــقــًا  أعلنا 
بـــالـــجـــمـــهـــوريـــتـــن االنـــفـــصـــالـــيـــتـــن فــــي 26 
املناشدات  من  الرغم  على   ،2008 أغسطس 
ــــك. وبـــعـــد 13 عــامــًا  الــغــربــيــة بـــعـــدم فــعــل ذلـ
مــن جــانــب واحــد،  إعـــالن استقاللهما  على 
لــم تحظيا بــاعــتــراف دولــي حتى مــن أقــرب 
ــراف على  ــتــ حــلــفــاء روســــيــــا، واقـــتـــصـــر االعــ
نــيــكــاراغــوا، وفــنــزويــال، ونـــاورو وفــانــواتــو، 

سامر إلياس

ــام مـــن الـــذكـــرى الــســنــويــة  ــ قــبــل أيـ
الثالثة عشرة للحرب بن روسيا 
آب  )بــن 7 أغسطس/  وجورجيا 
عــادت قضية جمهوريتي  منه(،  2008 و12 
أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا االنفصاليتن 
إلــــى الـــواجـــهـــة، مـــع مــطــالــبــة ســبــع دول من 
ــا  ــيـ ــــي، روسـ ــدولــ ــ أعــــضــــاء مـــجـــلـــس األمـــــــن الــ
العسكرية واألمــنــيــة من  قــواتــهــا  »ســحــب  بـــ
دون تــأخــيــر مـــن جـــورجـــيـــا«. كــمــا طــالــبــت 
ــا بـــاســـتـــقـــالل اإلقــلــيــمــن  ــهـ ــرافـ ــتـ بــســحــب اعـ
االنـــفـــصـــالـــيـــن، الـــلـــذيـــن لــــم يـــحـــصـــال عــلــى 
اعتراف دولي. وتعيد هذه القضية الحديث 
عــن األعــبــاء املــاديــة الــتــي تتكّبدها روســيــا 
لدعم األقاليم االنفصالية التي تدعمها في 

أكثر من بلد أوروبي وجدواها.
ـــت حـــربـــًا خــاطــفــة 

ّ
ــا قــــد شـــن ــيــ ــانــــت روســ وكــ

على جــورجــيــا، قــالــت إنــهــا جــاءت ردًا على 
اعــتــداءات على وحــدة روسية كانت مكلفة 
بــحــفــظ الــــســــالم فــــي أوســـيـــتـــيـــا الــجــنــوبــيــة 
ــــدت  ــة. وأكــ ــ ــيـ ــ ــتــــي تــقــطــنــهــا أغـــلـــبـــيـــة روسـ الــ
ــة بـــهـــدف  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــقــــت الـ ــلــ ــا أطــ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــنـــهـ ــيـ حـ
»اإلرغــــــــام عــلــى الـــســـلـــم«. وتـــوقـــفـــت الــحــرب 

ــا جـــزيـــرتـــان صـــغـــيـــرتـــان فــــي املــحــيــط  ــمـ وهـ
الهادئ. وفي 2018 اعترف النظام السوري 
بهما. وفي جديد هذا امللف، شدد مندوبو 
سبع دول في األمــم املتحدة، في بيان قرأه 
نــائــب املــمــثــل الـــدائـــم إلســتــونــيــا لـــدى األمــم 
املتحدة أندريه ليباند، مساء أول من أمس 
ــم الــثــابــت الســتــقــالل  ــاء، عــلــى »الـــدعـ ــعــ األربــ
اإلقليمية  وسالمتها  وسيادتها  جورجيا 
داخل حدودها املعترف بها دوليًا«. وأعرب 
»الوجود العسكري  املندوبون عن إدانتهم لـ
الـــروســـي غــيــر الـــشـــرعـــي« وســيــطــرتــه على 
أن  وأكـــدوا  الجنوبية،  وأوسيتيا  أبــخــازيــا 
اإلقــلــيــمــن »جـــزء ال يــتــجــزأ مــن جــورجــيــا«. 
ـــــع عــلــيــه مــنــدوبــو 

ّ
ــيـــان، الـــــذي وق ــبـ ودعـــــا الـ

الـــواليـــات املــتــحــدة، وبــريــطــانــيــا، وفــرنــســا، 
وألبانيا،  والنرويج،  وأيرلندا،  وإستونيا، 
ــــى »ســـحـــب الــــقــــوات الــعــســكــريــة  ــا إلـ ــيــ روســ
واألمــنــيــة مـــن دون تــأخــيــر، والـــتـــراجـــع عن 
االعتراف بما يسمى االستقالل عن أراضي 
تسخينفال  ومنطقة  أبخازيا  في  جورجيا 
)أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة(«. وردًا عــلــى ســؤال 
يــمــكــن أن تتخذها  الــتــي  ات  حـــول اإلجـــــــراء
ــا إلـــــى تــنــفــيــذ  ــيــ الـــــــدول الـــســـبـــع لـــدفـــع روســ
التركيز  »سنواصل  ليباند:  قــال  مطالبها، 

على هــذا املــوضــوع فــي مجلس األمـــن ولن 
نسمح بنسيانه«.

وكــانــت روســيــا قــد رفــضــت طـــرح مــوضــوع 
الــجــمــهــوريــتــن االنــفــصــالــيــتــن فــي مجلس 
األمــــن، وقــبــل إصــــدار الــبــيــان بــســاعــات قــال 
لــروســيــا لدى  الــدائــم  الــنــائــب األول للممثل 
ــم املـــتـــحـــدة ديـــمـــتـــري بــولــيــانــســكــي إن  ــ األمــ
»مــحــاوالت الـــدول الغربية إلثـــارة موضوع 
مجلس  فــي  الجنوبية  وأوسيتيا  أبــخــازيــا 
من   

ً
شكال يعّد  املتحدة  لألمم  التابع  األمــن 

أشكال رفض االعتراف بالواقع املوضوعي«.

من جهته، أكد عضو لجنة العالقات الدولية 
ــاد )الــــشــــيــــوخ( الـــروســـي  ــ ــــحـ فــــي مــجــلــس االتـ
ســـيـــرغـــي تـــســـيـــكـــوف، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أن 
الحق  وأبخازيا  الجنوبية  أوسيتيا  لشعبي 
فــي تقرير املــصــيــر، مــشــددًا على أن بـــالده لن 
الجمهوريتن.  بهاتن  اعترافها  أبدًا  تسحب 
جزيرة  شبه  يمثل  الـــذي  تسيكوف،  ووصـــف 
الـــقـــرم األوكـــرانـــيـــة الــتــي ضــمــتــهــا روســـيـــا في 
الــبــيــان  عــلــى  ـــعـــن 

ّ
املـــوق  ،2014 آذار  ــارس/  ــ مــ

بأنهم »استفزازيون، ال يريدون إحالل السالم 
فــي هــذه املــنــطــقــة«. ومــع تــأكــيــده أن »لــكــل من 

أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الحق في إقامة 
دولــــــة«، أعــــاد الــســيــنــاتــور الـــروســـي الــتــذكــيــر 
باملوقف الغربي من استقالل كوسوفو، وقال 
إنه »يجب أن تأخذوا في الحسبان كوسوفو، 
التي تم االعتراف بها من دون أي استفتاءات، 
ــي تــقــريــر  ــق الـــشـــعـــوب فــ ــن حــ ــم تـــحـــدثـــوا عــ ثــ
املصير«. وشّكل تدخل روسيا العسكري في 
مــن نوعها بعد  األولـــى  2008 سابقة كانت 
انهيار االتحاد السوفييتي )1991(، وبروز 
دول مستقلة. وفي حن تمكنت روسيا من 
تحقيق نصر بخسائر قليلة في حرب أطلق 

إال  الخمسة«،  األيــام  الخبراء »حــرب  عليها 
ــال الــتــرهــل الــتــي  أن الـــحـــرب كــشــفــت عـــن حــ
وصــــل إلــيــهــا الــجــيــش الــــروســــي، والــتــقــادم 
التنسيق بن  القديمة، وســوء  أسلحته  في 
الــقــوى الــبــريــة والــجــويــة والــبــحــريــة بسبب 
ــاالت الـــقـــديـــمـــة. كــمــا كشفت  ــزة االتــــصــ ــهـ أجـ
ــراء، افـــتـــقـــاد الــجــيــش  ــبــ ــًا لــــخــ ــرب، وفــــقــ ــ ــحـ ــ الـ

الروسي للصواريخ والقذائف املوجهة.
ــة  ــيـــجـ ــتـ ــد االنــــــتــــــهــــــاء مـــــــن الــــــــحــــــــرب، ونـ ــ ــعــ ــ وبــ
الســـتـــخـــالصـــات خــــبــــراء عـــســـكـــريـــن، أعــلــنــت 
روســـيـــا عـــن إصـــالحـــات واســـعـــة فـــي الــجــيــش 

لتحسن أوضــــاع الــجــنــود والــضــبــاط وبــنــاء 
جيش مهني في أكتوبر/ تشرين األول 2008. 
وفي عام 2011 وفــور بدء تعافيها من األزمة 
املالية العاملية، أطلقت روسيا برنامج تسليح 
بقيمة 670 مليار دوالر حتى عام 2020، وتمت 
االســـتـــفـــادة مـــن بــقــايــا الــجــيــش الــســوفــيــيــتــي، 
وتم  والضباط،  الجنود  مخصصات  ورفعت 
اســـتـــبـــدال الـــعـــتـــاد الــعــســكــري املـــتـــآكـــل بــعــتــاد 
أحــــدث. وأشــــار خــبــراء إلـــى أن األداء الــســريــع 
والــحــاســم لــلــقــوات الــروســيــة فــي شبه جزيرة 
الـــقـــرم فـــي ربــيــع 2014 كــــان نــتــيــجــة مــبــاشــرة 
لإصالحات التي بدأت عقب حرب جورجيا. 
وشـــمـــلـــت عــمــلــيــة إصــــــالح الـــجـــيـــش تــصــمــيــم 
مالبس جديدة ضمن االهتمام بمظهر الجنود 
االنتهاء من تزويده بدبابات  الخارجي، بعد 
االتصال  وســائــل  وتطوير  حديثة،  ومركبات 
واملـــعـــلـــومـــاتـــيـــة حـــتـــى بـــــات جــــاهــــزًا لــخــوض 
إلــى تطوير سالح  »حـــروب هجينة«، إضــافــة 
الــجــو والـــصـــواريـــخ، ومـــن ضــمــنــهــا صــواريــخ 
الصوت كشف عنها  أســرع بمرات من سرعة 
الــرئــيــس فــالديــمــيــر بــوتــن فــي خــطــاب شهير 
في بداية مارس/ آذار 2018. وتضمنت عملية 

اإلصالح إعادة بناء األساطيل البحرية. 
ــم مــــن اســتــقــاللــهــمــا الــشــكــلــي،  ــرغــ وعـــلـــى الــ
ال تــمــلــك أبـــخـــازيـــا وأوســـيـــتـــيـــا الــجــنــوبــيــة 
الــروبــل  وتــســتــخــدمــان  الــخــاصــة،  عملتهما 
ــا، وتـــعـــتـــمـــدان  ــمـ ــهـ ــامـــالتـ ــعـ ــــي تـ الـــــروســـــي فـ
امليزانية  مساعدات  على  كامل  شبه  بشكل 
بـــن 2009 و2016،  الــفــتــرة  فــفــي  الـــروســـيـــة. 
ــل )نــحــو  تــلــقــت أبــخــازيــا 36.86 مــلــيــار روبــ
بتنفيذ  لبيانات  وفقًا  دوالر(،  مالين   504
املــيــزانــيــة الــفــيــدرالــيــة لـــروســـيـــا. وحــصــلــت 
مــلــيــار   52.45 عـــلـــى  الــجــنــوبــيــة  أوســـيـــتـــيـــا 
الــفــتــرة  خــــالل  دوالر(،  مــلــيــون   716( ــــل  روبـ
ــذه الـــســـنـــوات، تـــم إنــفــاق  ــــوال هـ نــفــســهــا. وطـ

األموال الروسية من دون تنفيذ أي مشاريع 
تنموية بسبب االنتهاكات والسرقات. وفي 
 
َ
ع بوتن اتفاقا

ّ
23 سبتمبر/ أيلول 2019، وق

بن روسيا وأبخازيا بشأن تمويل موسكو 
لتكاليف تحديث القوات املسلحة لألخيرة، 

من دون أن يتم اإلعالن عن كلفة التحديث.
وتــشــكــل الــجــمــهــوريــتــان املــعــزولــتــان دولــيــًا 
عبئًا حقيقيًا على امليزانية الروسية. وحسب 
غــازيــتــا«  »نــوفــايــا  أجــرتــه صحيفة  تحقيق 
املعارضة في نهاية يناير/ كانون الثاني من 
العام الحالي، فإن روسيا تدعم جمهوريتي 
أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية االنفصاليتن 
عـــن جــورجــيــا مـــاديـــًا، وتـــؤّمـــن دعــمــًا كــبــيــرًا 
)ترانسنستيريا(،  بريدنيستروفيا  إلقليم 
الطامح إلى االنفصال عن مولدافيا. وحسب 
املــســاعــدات  فــإن حجم  الصحيفة،  تــقــديــرات 
لهذه الكيانات االنفصالية بلغ في السنوات 
مـــلـــيـــار دوالر.   32 فـــقـــط  ــيـــة  املـــاضـ الـــخـــمـــس 
وحسب تقرير مركز »ستراتفور« األميركي 
لـــلـــدراســـات األمــنــيــة واالســتــراتــيــجــيــة، فــإن 
حجم اإلنفاق على الجمهوريات االنفصالية 
مليارات   5 حــوالــي  يبلغ  بها  املــعــتــرف  غير 
ـــخـــصـــص روســــيــــا مــنــهــا 

ُ
دوالر ســـنـــويـــًا. وت

نحو 2.8 مليار دوالر للمدفوعات املنتظمة 
دوالر  مـــلـــيـــار   1.6 ــــع  ــواقـ ــ بـ لـــلـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، 
مليار  الجنوبية وأبخازيا، و1.2  ألوسيتيا 
قيمة  بلغت  كــمــا  لــبــريــدنــيــســتــروفــيــا.  دوالر 
ــازبــــروم« إلــى  الـــغـــاز الــــذي قــدمــتــه شــركــة »غــ
دوالر،  مــلــيــارات   7 مجانًا  بريدنيستروفيا 
عــلــمــًا أن الـــشـــركـــة تــطــالــب مــولــدافــيــا بــدفــع 
ساندو  مايا  الجديدة  الرئيسة  لكن  الثمن، 
أكـــــــدت أن بــــالدهــــا دفــــعــــت كــــامــــل ديـــونـــهـــا، 
وأنـــه ليس مــن الــعــدل أن تطالب بــدفــع ثمن 
بريدنيستروفيا  إقــلــيــم  فــي  املــســتــلــم  الــغــاز 

االنفصالي املدعوم من موسكو.

أدت الحرب في 2008 إلى سقوط ضحايا كثر )فرانس برس(

 ،2008 ــام  ع جورجيا  عــن  انفصالهما  بعد 
بدعٍم من روسيا، يبدو مصير إقليمي أوسيتيا 
الجنوبية وأبخازيا االنفصاليين معلّقًا. وبغياب 
عبئًا  يشّكالن  فإنهما  بهما،  األممي  االعتراف 
كبيرًا على موسكو، التي تكبّدت خالل 5 سنوات 

32 مليار دوالر لدعم الكيانات االنفصالية

تقرير
عمل  لفترة  وتوّقف  والغرب،  روسيا  بين  كبيرة  أزمــة  الحرب  سبّبت 
ـ حلف شمال األطلسي«، خصوصًا أن جورجيا تحاول  مجلس »روسيا 
الحلف،  إلى  االنضمام  منذ سنوات 
هذه  تعطل  الــحــرب  نتائج  لكن 
تبليسي  لمعاناة  نظرًا  اإلمكانية، 
داخلية،  انفصالية  مشاكل  مــن 
فضًال عن كونها في حالة عداء 
وأثــارت  )روسيا(.  أخــرى  بلدان  مع 
ــلــدان االتــحــاد  ــحــرب مــخــاوف ب ال
التي  تحديدًا  السابق،  السوفييتي 
تنتشر فيها نسبة كبيرة من السكان 

ذوي األصول الروسية.

خالفات موسكو واألطلسي

متابعة

أوسيتيا الجنوبية 
وأبخازيا

مصير معلّق 
بعد 13 عامًا على 

االنفصال

تتكبّد روسيا مبالغ 
ضخمة لتمويل مختلف 

األقاليم االنفصالية

تعترف دول قليلة 
باستقالل اإلقليمين ومنها 

نظام األسد

هجوم »طالبان« يتكثف... ودوستم يعود لقيادة القتال

تــواصــل حــركــة »طــالــبــان« هــجــومــهــا الــواســع 
في  إضافية  مكاسب  محققة  أفغانستان،  في 
شــمــال الـــبـــالد، عــلــى الــرغــم مــن زيــــادة الــقــوات 
الــــجــــويــــة األفـــغـــانـــيـــة مــــن نـــســـبـــة ضـــربـــاتـــهـــا، 
ــــت بـــاكـــســـتـــان الـــحـــكـــومـــة األفــغــانــيــة  فــيــمــا دعـ
ــنــــازالت مــعــًا مـــن أجــل  و»طــــالــــبــــان« لــتــقــديــم تــ
الـــى تــســويــة سلمية. وذكــــرت وزارة  الــتــوصــل 

الدفاع األفغانية، في بيان أمس الخميس، أن 
ضربات جوية نفذت في أنحاء البالد، بما في 
البالد، حيث تشهد  إقليم هلمند جنوب  ذلك 
العاصمة لشكر كاه معارك ضارية بن القوات 
ــان«، الـــتـــي تــســيــطــر على  ــبــ ــالــ األفـــغـــانـــيـــة و»طــ
تسعة من مناطق الشرطة العشر في املدينة. 
وقال سكان في لشكر كاه، لوكالة »أسوشييتد 
برس«، إن قصفًا عنيفًا وقع بالقرب من محطة 
اإلذاعــــــة والــتــلــفــزيــون الــحــكــومــيــة الــخــاضــعــة 
الصحة  دائــرة  رئيس  وقــال  الحركة.  لسيطرة 
الــعــامــة بـــواليـــة هــلــمــنــد شــيــر عــلــي شـــاكـــر، إن 
ثالثة مدنين قتلوا وأصيب 40، بينهم نساء 
وأطــفــال، خــالل 24 ساعة مــن املــعــارك بمدينة 

لشكر كاه.
ووســعــت الــحــركــة مــن املــنــاطــق الــتــي تسيطر 
ــال مــحــمــد نــور  ــ عــلــيــهــا فـــي شـــمـــال الـــبـــالد. وقـ
رحــمــانــي، رئيس مجلس ســاريــبــول، عاصمة 
إقليم سربل، إن »طالبان« سيطرت على معظم 
العاصمة. وال يزال إقليم غوزغان تحت هجوم 
استسلمت  أشهر، حيث  ثالثة  منذ  »طالبان« 
معظم مناطقها للحركة دون قتال. وفقد معقل 
نائب الرئيس األفغاني السابق الجنرال عبد 
الرشيد دوستم، ثمانية من أصل عشر مناطق 
لــصــالــح املــســلــحــن، الــذيــن يــواصــلــون الــتــقــدم 

عناصر األمن األفغان قتلوا وأصيب أربعة في 
مقاتلي  من  العشرات  قتل  فيما  االشتباكات، 
الــحــركــة فــي املــعــارك مــســاء األربـــعـــاء املــاضــي.  
وبعد ساعات من قرع »طالبان« أبواب كابول، 
عبر هجوم استهدف منزل وزير الدفاع بسم 
الله خان محمدي، مساء الثالثاء املاضي، قتل 
عــشــرة مــن عــنــاصــر الــشــرطــة األفــغــانــيــة جــراء 
هــجــوم لــلــحــركــة عــلــى مــوقــع أمــنــي فـــي واليـــة 
لوجر املجاورة للعاصمة. وقال مصدر أمني، 
الــجــديــد«، إن مسلحي »طــالــبــان«  »الــعــربــي  لـــ
هـــاجـــمـــوا املــــوقــــع الـــعـــســـكـــري املـــســـمـــى »مــيــر 
أبدل«، مشيرًا إلى أن املهاجمن استولوا على 

األسلحة املوجودة فيه. 
الباكستاني  الــقــومــي  األمـــن  مستشار  وأعــلــن 
مــعــيــد يـــوســـف، أمـــس األول، أنـــه يــتــعــن على 
الحكومة األفغانية و»طالبان« تقديم تنازالت 
مــعــًا مـــن أجـــل الــتــوصــل الـــى تــســويــة سلمية. 
وقــلــل يـــوســـف، فـــي خــتــام مــحــادثــات أجــراهــا 
في واشنطن واستمرت أسبوعًا، من مستوى 
تأثير بالده على الحركة. وقال »لقد أوضحنا 
ذلـــك بــشــكــل جــلــي )أنـــنـــا( لــن نــقــبــل االســتــيــالء 
بــالــقــوة عــلــى الــســلــطــة«. واعــتــبــر أن الحكومة 
األفغانية تحتاج إلى التوقف عن البحث عن 
نصر عسكري، والعمل على إشــراك مجموعة 
أوسع من األفغان في أي محادثات مستقبلية، 
التنازالت  أنه »يتعن تقديم بعض  إلى  الفتًا 
بــالــنــظــر إلـــى الـــواقـــع عــلــى األرض. لــكــن يجب 

توقف العنف«.
وقـــــــال يــــوســــف إن نـــظـــيـــره األمــــيــــركــــي جــيــك 
الـــرئـــيـــس جو  إدارة  فـــي  ــريــــن  ســولــيــفــان وآخــ
لباكستان،  مــحــددة  يقدموا طلبات  لــم  بــايــدن 
ــة الــــتــــي يــمــكــنــنــا  ــ ــرعـ ــ ــــسـ لـــكـــنـــهـــم نــــاقــــشــــوا »الـ
ــار جـــمـــيـــع الـــفـــاعـــلـــن إلــــــى غـــرفـــة  ــ ــــضـ بـــهـــا إحـ
ــراء مــحــادثــات صـــادقـــة«. ورفـــض  ــ ــدة إلجـ ــ واحـ
الحديث عــن ممارسة إســالم أبــاد نــفــوذًا على 
النفوذ املحدود  كــان  »طــالــبــان«. وقــال »مهما 
الــــذي نملكه فــقــد اســتــخــدمــنــاه«، مــشــيــرًا إلــى 
تشجيع باكستان للحركة على االنخراط في 
محادثات مع الحكومة األفغانية في الدوحة. 
وأضاف »اآلن مع انسحاب القوات )األميركية 
الــنــفــوذ  ــذا  انــخــفــض هـ واألطــلــســيــة(، منطقيًا 
الـــتـــي تحملتها  ــار إلــــى األعــــبــــاء  ــ أكــــثــــر«. وأشــ
منذ  املستمرة  أفغانستان  حــرب  جـــراء  بـــالده 
فترة طويلة، خاصة وأن باكستان تستضيف 
»لسنا  وقــال  أفغاني.  3.5 مالين الجــئ  نحو 
مستعدين تحت أي ظرف لرؤية عدم استقرار 
طويل األمد سبق وأن امتد إلى باكستان في 

املاضي«. 
ودعــــا االتـــحـــاد األوروبـــــــي إلــــى »وقــــف عــاجــل 

ــاد دوســـتـــم إلــى  ــ فـــي الــعــاصــمــة شـــبـــرغـــان. وعـ
أفغانستان أمس األول، ويخطط لقيادة القتال 
فــي شــبــرغــان بــعــد اتــفــاق مــع الــرئــيــس أشــرف 
غــنــي، حسبما قـــال املــتــحــدث بــاســمــه إحــســان 
نيرو. وادعــى املتحدث باسم »طالبان« ذبيح 
الله مجاهد، في تغريدة، قتل عدد من عناصر 
القيادي في مليشيات دوستم،  بينهم  األمــن، 
ويدعى عزت الله، في هجمات على شبرغان. 
الحركة على مواقع عسكرية  وأعلن »سيطرة 
ــراف املــديــنــة بــعــد املـــعـــارك مع  ــ مــهــمــة عــلــى أطـ
الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة«، مــــؤكــــدًا أن »مــســلــحــي 
ــراف  ــ ــ ــدم عــــلــــى أطـ ــقــ ــتــ ــــون الــ ــلـ ــ ــــواصـ ــة يـ ــركــ ــحــ الــ
ــة«.  وفــــي الـــغـــرب، هــاجــمــت »طــالــبــان«  ــنـ ــديـ املـ
سبعة أجــزاء مختلفة من مدينة هــرات لكنها 
اإلقليم  حاكم  باسم  املتحدث  بحسب  هزمت، 
جيالني فــرهــاد، الــذي أشــار إلــى أن ثالثة من 

وكــامــل ودائـــم إلطــالق الــنــار« فــي أفغانستان، 
لهجماتها  »طــالــبــان«  حــركــة  بتكثيف  مــنــددًا 
ــة االتــــحــــاد  ــيــ ــارجــ ــة. وقــــــــال وزيــــــــر خــ ــ ــويـ ــ ــدمـ ــ الـ
جــوزيــب بــوريــل واملــفــوض األوروبــــي لشؤون 
فــي  لـــيـــنـــارســـيـــتـــش،  يـــانـــيـــش  األزمـــــــــات  إدارة 
لحركة  العسكري  »الهجوم  إن  مشترك،  بيان 
للنزاع  التزامها تسوية  مع  يتناقض  طالبان 
بـــالـــتـــفـــاوض وعــمــلــيــة الـــســـالم فـــي الــــدوحــــة«. 
معاناة  العبثي  العنف  هــذا  »ُيلحق  وأضــافــا: 
ــد عـــدد  ــ ــزيـ ــ هـــائـــلـــة بــــاملــــواطــــنــــن األفــــــغــــــان، ويـ
األشــخــاص الــذيــن يــنــزحــون بحثًا عــن األمــان 
»انتهاكات مبادئ   

ّ
أن واملـــأوى«. وشـــّددا على 

القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان ما 
 البالد، خصوصًا في مناطق سيطرة 

ّ
زالت تهز

ــبـــان، عــلــى غـــــرار عــمــلــيــات قــتــل املــدنــيــن  ــالـ طـ
النساء  وجلد  القانون  نطاق  وخـــارج  تعسفًا 
وبحسب  التحتية«.  البنى  وتدمير  العلن  في 
الــبــيــان فــإنــه »يــمــكــن لــبــعــض هـــذه األفـــعـــال أن 
ــــرب، ويــتــعــّن التحقيق  تـــرقـــى إلــــى جـــرائـــم حـ
حــولــهــا، ومــحــاســبــة مــقــاتــلــي وقـــــادة طــالــبــان 
املسؤولن عنها«. ودعا االتحاد األوروبي إلى 
»وقف عاجل وكامل ودائم إلطالق النار، ملنح 

السالم فرصة« جديدة.
وأطــلــقــت روســـيـــا، أمـــس الــخــمــيــس، تــدريــبــات 
عـــــســـــكـــــريـــــة مـــــشـــــتـــــركـــــة مـــــــــع أوزبــــــكــــــســــــتــــــان 
وطاجيكستان قرب الحدود بن طاجيكستان 
ــات فــي  ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــري الـ ــ ــجــ ــ ــان. وتــ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ وأفـ
طــــاجــــيــــكــــســــتــــان فــــــي مــــــيــــــدان الـــــتـــــدريـــــب فــي 
فقط  كيلومترًا   20 مسافة  على  خاربمايدون 
مــن الـــحـــدود األفــغــانــيــة، ويـــشـــارك فــيــهــا نحو 
2500 عــســكــري مـــن روســـيـــا وطــاجــيــكــســتــان 
وأوزبكستان، بحسب ما جاء في بيان صادر 
عـــن املــنــطــقــة الــعــســكــريــة املـــركـــزيـــة الـــروســـيـــة. 
ــر مــن  ــعـــاشـ وســتــســتــمــر الـــتـــدريـــبـــات حـــتـــى الـ
أغـــســـطـــس/آب الـــحـــالـــي، فــيــمــا تـــجـــري بشكل 
ــاورات عــســكــريــة أخــــرى بـــن روســيــا  ــنـ ــــواٍز مـ مـ
وأوزبكستان بمشاركة 1500 عنصر في ترميز 
األفغانية.  الــحــدود  قــرب  أوزبكستان  بجنوب 
وبــحــســب بــيــان لــــوزارة الــدفــاع الــروســيــة فقد 
ــيــــة خــالل  ــكــ ــيـــة واألوزبــ ــقــــوات الـــروسـ قـــامـــت الــ
»استطالع  التدريبات بمحاكاة عمليات  هذه 
لــلــمــنــطــقــة، فـــعـــثـــرت عـــلـــى مــخــيــم ملــجــمــوعــات 

مسلحة خارجة على القانون ودمرته«.
ونــقــلــت وكـــالـــة إنــتــرفــاكــس عـــن وزارة الــدفــاع 
الــروســيــة إن مــوســكــو ستنشر أربــــع قــاذفــات 
استراتيجية من الطراز »تو-22 إم 3« األسرع 
من الصوت في تدريبات في أوزبكستان قرب 

الحدود األفغانية. 
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس( )Getty( صدت القوات األفغانية هجمات »طالبان« على هرات

دعا االتحاد األوروبي 
إلى وقف عاجل ودائم 

إلطالق النار

تحاول حركة »طالبان« 
االستفادة من الزخم 

العسكري الذي تملكه، 
من أجل إسقاط المزيد 
من المناطق األفغانية 

بيدها، فيما أطلقت 
روسيا تدريبات عسكرية 

مشتركة مع أوزبكستان 
وطاجيكستان قرب 

الحدود مع أفغانستان

Friday 6 August 2021 Friday 6 August 2021
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أزمة جديدة في جنوب السودان

حزب مشار يعزله

تتولى أنجلينا تيني 
وزارة الدفاع وهي زوجة 

رياك مشار

ــنـــوات مـــن انــغــمــاســه في  بــعــد سـ
حــــرب أهــلــيــة مـــع رئـــيـــس جــنــوب 
الــــســــودان ســلــفــاكــيــر مـــيـــارديـــت، 
قـــــصـــــي ريــــــــاك مـــــشـــــار، مـــــن قـــــيـــــادة حـــزبـــه 

ُ
أ

»الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان 
-املـــعـــارضـــة«، عــلــى يـــد الـــقـــادة الــعــســكــريــن 
»محاولة  بتهمة  الــحــزب،  فــي  لــه  املنافسن 
ــبــــالد«، مــســاء  عــرقــلــة عــمــلــيــة الـــســـالم فـــي الــ
ــعــــــاء. ومـــــن شـــــأن هـــذا  ـــن أمـــــس األربــــ أول مـ
الــتــطــور الــســيــاســي أن يــــؤدي إلـــى تــوتــرات 
 سالم 

ّ
داخـــل الــحــزب وداخـــل جــوبــا، فــي ظــل

ــاء كــورونــا وأزمــــة الــغــذاء،   وتــفــشــي وبـ
ّ

هـــش
وســط جو إقليمي سلبي، بسبب أزمــة سد 

النهضة.
واتــهــم مــشــار الــذيــن أصـــدروا البيان بأنهم 
ــم يـــعـــودوا أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الــقــيــادة  »لــ
الــعــســكــريــة لـــلـــحـــركـــة«. وأضـــــــاف فــــي بــيــان 
ــــدر عـــقـــب اجـــتـــمـــاع لــلــمــكــتــب الــســيــاســي  صـ
لــحــزبــه: »مــخــّربــو الـــســـالم هـــم مـــن خططوا 
وسّهلوا صدور اإلعالن«. واعتبر أن الهدف 
الرئيسي لهذا التحرك هو منع دمج القوات 
ــد األهــــداف  فــي الــقــيــادة الــوطــنــيــة، وهـــو أحـ
العلم  مع  السالم.  التفاق  البارزة  الرئيسية 
ــار، أنــجــلــيــنــا تــيــنــي، تــتــولــى  ــة مـــشـ ــ أن زوجـ

وزارة الدفاع.
إنــه مع استمرار  وقــال محللون سياسيون 
الجماعات  بعض  ورفـــض  الجيش  انقسام 
املسلحة توقيع اتفاق السالم، فإن أي انقسام 
في حركة مشار قد يقوض االستقرار. وفي 
ــار، قـــــال مــــعــــارضــــوه إن  ــشــ ــاد مــ ــعــ إعــــــالن إبــ
رئيس هيئة األركان العامة للحزب الجنرال 
ــل جــــرى تــرشــيــحــه  ــ ســيــمــون غـــاتـــويـــش دويـ

زعيمًا مؤقتًا للحزب.
»الحركة الشعبية  وكان الجناح العسكري لـ
لتحرير جنوب الــســودان« قد ذكر أنه أبعد 

وأزمــة جــوع كبيرة. واستقلت دولــة جنوب 
الــســودان عن جمهورية الــســودان في 2011 
لكنها انــزلــقــت إلـــى اقــتــتــال داخــلــي بــن 15 
فبراير/ و22   2013 األول  ديسمبر/كانون 

موالية  قــوات  تقاتلت  عندما   ،2020 شباط 
لكير مع قوات مشار في العاصمة. وتسبب 
فـــــي مــــذبــــحــــة راح ضـــحـــيـــتـــهـــا مـــئـــات  ــك  ــ ــ ذلـ
املــدنــيــن فــي جــوبــا مــن قبيلة الــنــويــر التي 
يــنــتــمــي إلــيــهــا مـــشـــار، مـــع تــصــاعــد الــعــنــف 
القتل االنتقامية.  العرقي الوحشي وأعمال 
تل فيها 

ُ
وتصاعد االقتتال إلى حرب أهلية ق

زهاء 400 ألف وتسببت في أكبر أزمة لجوء 

في أفريقيا منذ اإلبادة الجماعية في رواندا 
عام 1994.

وتأتي حالة عدم اليقن السياسي، في وقت 
يعاني جنوب السودان من أزمة اقتصادية 
حــــادة وتــضــخــم مــتــزايــد وتــصــاعــد الــعــنــف 
العرقي املسلح وأسوأ أزمة جوع منذ إعالن 
االستقالل. وقال كبير املحللن في مجموعة 
األزمات الدولية آالن بوسويل: »من الواضح 
أن جنوب السودان في مكان أسوأ مما كان 
عليه قــبــل 10 ســنــوات، وهـــو أمـــر مــأســاوي 

للغاية«.
)فرانس برس، رويترز(
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سياسة

تستمرّ األزمات في 
جنوب السودان، وهذه 

المرة مع عزل رياك مشار 
على يد منافسيه من 
قيادة حزبه »الحركة 

الشعبية لتحرير جنوب 
السودان«

انغمس مشار في حرب أهلية في جوبا كلفت 400 ألف قتيل )فرانس برس(

مشار، الذي ساعد في دفع شريكه، الرئيس 
سلفاكير إلى التوصل التفاق سالم في 2018 
ثم في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بسبب 
تقويض اإلصالحات. وأكد الجناح أن مشار 
القرار  ل مصالح الحركة. وجاء 

ّ
لم يعد يمث

فـــي بـــيـــان صــــدر فـــي خـــتـــام اجـــتـــمـــاع عــقــده 
»الجيش  العسكرية  الحركة وذراعــهــا  قــادة 
املعارضة«،  فــي  الــســودان  لتحرير  الشعبي 
أيــام. وحمل البيان توقيع  على مدى ثالثة 
القيادي العسكري سيمون غاتويش دويل، 

الذي تّم تعيينه رئيسًا بالوكالة.
وجاء في البيان أن مشار »فشل تمامًا« في 
إظـــهـــار صــــورة الــقــيــادي وأضـــعـــف إلـــى حد 
كبير ثقل الحركة داخل الحكومة االئتالفية 
ــبـــاط 2020  ــرايـــر/شـ ــبـ الـــتـــي تــشــّكــلــت فــــي فـ
أن مشار  البيان  وُيــعــّد جــزءًا منها. واعتبر 
اتــبــع طــيــلــة ســـنـــوات ســيــاســة »فـــــّرق تــســد« 
ـــل املــحــســوبــيــة عــلــى حــســاب الــوحــدة 

ّ
وفـــض

ِخذ بعدما 
ُ
والتقدم، الفتًا إلى أن قرار عزله ات

وجـــد املجتمعون أنـــه »مـــا مــن خــيــار آخـــر«. 
باسم مشار، بول  اإلعالمي  املتحدث  ونــّدد 
غـــابـــريـــال، بــمــضــمــون الــبــيــان، وشـــــّدد على 
»الـــدعـــم الــكــامــل ووالئـــنـــا لــلــرئــيــس األعــلــى 

والقائد العام« للحركة.
ومـــن املــبــكــر بــعــد تــحــديــد عــواقــب االنــقــالب 
الــداخــلــي على مــشــار، الـــذي ُيــعــّد شخصية 
فقد عاصر سنوات  السياسة،  محورية في 
ــيـــة وتــــعــــّرض ملـــحـــاوالت  ــلـ مــــن الــــحــــرب األهـ
ــادت الــتــحــوالت  اغــتــيــال ولــفــتــرات نــفــي. وأعــ
الــتــي طـــرأت عــلــى تــحــالــفــات مــشــار صياغة 
ــــوي لـــلـــبـــالد الـــتـــي احــتــفــلــت  ــــدمـ الــــتــــاريــــخ الـ
استقاللها.  على  بمرور عشر سنوات  للتو 
ويـــشـــغـــل مــــشــــار مـــنـــصـــب نــــائــــب الـــرئـــيـــس، 
الــرئــاســة.  سيلفاكير  غريمه  يتولى  بينما 
ويــديــر الــطــرفــان الــبــالد حــالــيــًا فــي تعايش 
صعب بعدما تواجها خالل الحرب األهلية. 
ويــكــافــح جــنــوب الــــســــودان فـــي ظـــل انــعــدام 
القانون والعنف العرقي منذ الحرب األهلية 
التي اندلعت في البالد منذ عام 2013. وأعلن 
وقـــف إطـــالق الــنــار عـــام 2018، لــكــن الــســالم 
مــا زال هشًا، إذ إن أجـــزاء كثيرة مــن البالد 
الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون 
نسمة، غير خاضعة للسلطة وتشهد أعمال 
عنف. وأعاد مشار بموجب االتفاق تشكيل 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة فـــي فــبــرايــر 2020، 
الــخــصــوص صعوبة  عــلــى وجـــه  أضعفتها 
ويواجه  االتــفــاق.  بنود  مــن  العديد  تطبيق 
مشار في هذا الصدد معارضة متنامية في 

صفوف حزبه، مع وجود فصائل متعارضة 
وتذمر مسؤولن من خسارتهم في االتفاق 
مـــع الـــحـــزب الـــحـــاكـــم. ويـــأتـــي الــتــوتــر فيما 
تــواجــه الــبــالد حــالــيــًا عـــدم اســتــقــرار مزمنًا 
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