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سياسة

المفاوضون يعودون لفيينـا اليـوم... وال اختراق سعوديًا إيرانيًا

عــلــى وقـــع تــصــريــحــات مــتــفــائــلــة بــحــذر بعد 
الجولة األخيرة من املفاوضات بشأن االتفاق 
املــفــاوضــون، مــن عواصمهم،  الــنــووي، يعود 
إلـــى فــيــيــنــا الـــيـــوم الــجــمــعــة، ملــواصــلــة العمل 
األميركية  املــطــالــب  بــن  الــهــوة  تقليص  على 
واإليرانية. في هذا الوقت، أعلن مصدر مقّرب 
من مركز الحكم في السعودية في حديث مع 
 توقعات اململكة من 

ّ
وكالة »فرانس برس« أن

حوارها مع إيران محدودة، مستبعدًا حدوث 
اخـــتـــراق ســريــع بــعــد ســـنـــوات مـــن الــتــنــافــس، 
لــكــنــهــا تـــأمـــل، فـــي املــقــابــل، بــنــيــل »مــقــعــد في 
التفاوض  يتم  الــتــي  للغرفة«  مــجــاورة  غــرفــة 

بها بشأن االتفاق النووي.
ــاع فــــي فــيــيــنــا الــــيــــوم عــلــى  ــمــ ــتــ ويـــعـــقـــد االجــ
وقــــع انــتــقــاد دول مــجــمــوعــة الــســبــع طــهــران 
بريطانيا  وزراء خارجية  ودعــا  األول.  أمــس 
املــســتــضــيــفــة والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة وفــرنــســا 
بيان  في  واليابان،  وكندا  وإيطاليا  وأملانيا 
بــخــتــام اجــتــمــاعــهــم أمـــس األول، طــهــران إلــى 

املحتجزين  الجنسية  مــزدوجــي  عــن  اإلفـــراج 
ــع أنـــشـــطـــة  ــيـ ــمـ ــيــــا«، وإلــــــــى وقـــــــف جـ ــفــ »تــــعــــســ
مع  تــتــعــارض  الــتــي  الباليستية  الــصــواريــخ 
قــرار مجلس األمــن رقــم 2231 واالمــتــنــاع عن 

األعمال املزعزعة لالستقرار.
وبــعــد ســاعــات مــن إعــــالن الــرئــيــس اإليــرانــي 
حسن روحاني، »فشل العقوبات«، الفتا إلى 
أنــهــا »ســتــرفــع قــريــبــا«، وصـــل مــســاعــد وزيــر 
الوفد  الخارجية للشؤون السياسية، رئيس 
ــرانــــي املـــفـــاوض عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، أمــس  االيــ
الخميس، إلى فيينا لحضور الجولة الرابعة 
ــاق الـــــنـــــووي. وســبــق  ــ ــفـ ــ ــفــــاوضــــات االتـ مــــن مــ
الجمعة،  اليوم  املفاوضات  انطالق  عراقجي 
بــإجــراء مــبــاحــثــات مــع املــديــر الــعــام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أمس 

الخميس، وذلك بحسب وكالة »إرنا«.
ــراف املــفــاوضــن فــي ختام  ــ وكــانــت آراء األطـ
اجــتــمــاعــات فــيــيــنــا، الــســبــت املـــاضـــي، بــشــأن 
التقّدم الذي تم إحرازه خالل الجولة الثالثة 
مــن املــبــاحــثــات الــرامــيــة إلنــقــاذ اتــفــاق الــعــام 
ــرانــــي،  ــنــــووي اإليــ الــ الـــبـــرنـــامـــج  2015 حــــول 
تباينت في ختامها. وقال دبلوماسي يمثل 
الــجــانــب األوروبـــــي، لــوكــالــة »فــرانــس بــرس« 
وقتها، إن »النجاح ليس مضمونا بأي شكل 
»مضاعفة  متعّهدا   ،»

ً
مستحيال ليس  لكنه 

املندوب  أجل تحقيقه. وكشف  الجهود« من 
الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ميخائيل أوليانوف، في تغريدة، أن ممثلي 
الــــدول الــتــي ال تــــزال مــنــضــويــة فــي االتــفــاق، 
روســيــا،  وهــي   ،»1+4« إيـــران ومجموعة  أي 
والـــصـــن، وفـــرنـــســـا، وبــريــطــانــيــا، وأملــانــيــا، 
الـــذيـــن اجــتــمــعــوا عــلــى مـــدى ســاعــة ونــصــف 
ــّدم مـــلـــمـــوس«،  ــقــ الـــســـاعـــة، »ملــــســــوا إحـــــــراز تــ
مــبــديــا »تـــفـــاؤاًل حــــذرًا«. وقـــال »لــيــســت هناك 
ــل، لـــكـــن املـــشـــاركـــن يــــريــــدون نــهــايــة  ــهـ أي مـ
ثالثة  نحو  غــضــون  فــي  للمحادثات  مثمرة 

 »هــل هــذا األمــر واقعي؟ 
ً
أســابــيــع«، متسائال

ســنــرى«. وكــانــت الـــدول الباقية فــي االتــفــاق 
ــنــــووي أنـــشـــأت مــجــمــوعــات بـــهـــدف بحث  الــ
العقوبات  رفــع  مــجــاالت أساسية هــي  ثالثة 
األمـــيـــركـــيـــة، وعـــــودة إيـــــران إلــــى الــتــزامــاتــهــا 
الـــنـــوويـــة، والــتــرتــيــبــات الــتــنــفــيــذيــة مـــن قبل 
الطرفن. وتتمحور النقاشات بشكل أساسي 
حـــول تــحــديــد الــعــقــوبــات الــتــي تــبــدي إدارة 
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن اســتــعــدادهــا 
األخــيــرة  مقابل توضيح  إيـــران،  عــن  لرفعها 
كاملة  التزاماتها  تطبيق  إلى  سبل عودتها 

بموجب االتفاق النووي.
في هذه األثناء، ذكرت وكالة »فرانس برس« 
أنه بعد سنوات من الحروب بالوكالة، تؤشر 
املحادثات السرية بن الرياض وطهران على 
تحّول دبلوماسي، ولو أن احتماالت حدوث 
انفراجة تبدو بعيدة، وسط توقعات سعودية 
»محدودة« من الحوار. والتقى وفد سعودي 
بقيادة رئيس جهاز املخابرات، خالد بن علي 
الــحــمــيــدان، بــمــســؤولــن إيــرانــيــن فــي بــغــداد 
املــاضــي. ومن  إبريل/نيسان  من  التاسع  في 
املتوقع أن تجري اململكة مزيدًا من املحادثات 
هذا الشهر، وفقا ملصادر متعددة، من بينها 

مسؤول غربي مطلع على املحادثات.
الــعــراق أول  ويمثل الــحــوار الــذي يستضيفه 
جــهــد جـــدي لــنــزع فتيل الــتــوتــرات مــنــذ قطع 
العالقات بن البلدين في 2016 إثر مهاجمة 
إيــران على  بعثات دبلوماسية سعودية في 
خــلــفــيــة إعــــــدام رجــــل الـــديـــن الـــســـعـــودي نمر 
الحكم  مركز  من  مقّرب  وأعلن مصدر  النمر. 
 توقعات اململكة من حوارها 

ّ
في السعودية أن

مع إيران محدودة، مستبعدًا حدوث اختراق 
سريع بعد سنوات من التنافس املرير. وقال 
املــصــدر الــســعــودي، لــوكــالــة »فــرانــس بــرس«، 
 املحادثات ستساعد على األقل »في القول 

ّ
إن

إلدارة الــرئــيــس األمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن إنــنــا 

عقالنيون ومنفتحون على الحوار«.
ــركـــات فــــي وقـــــت يــضــغــط فــيــه  ــتـــحـ ــي الـ ــأتــ وتــ
بايدن إلحياء االتفاق النووي اإليراني املبرم 
ــذي خـــرج مــنــه تـــرامـــب. وســعــت  عـــام 2015 الــ
الــســعــوديــة إلــــى الــحــصــول عــلــى مــقــعــد على 
طـــاولـــة املـــفـــاوضـــات. لــكــن وســــط تــحــفــظ من 
جانب إيـــران، بسبب مــخــاوف مــن أن تحاول 
الــســعــوديــة تــخــريــب الــصــفــقــة، قــــال مــســؤول 
»فرانس برس«، إن اململكة تأمل على  غربي لـ

األقل نيل »مقعد في غرفة مجاورة للغرفة«.
وبحسب الباحثة في معهد املجلس األوروبي 
فإنه  بيانكو،  تشينزيا  الخارجية  للعالقات 
»ال يــوجــد شــيء أكــبــر فــي الــحــوار السعودي 
االتــفــاق«  مقابل  »اليمن  مضيفة:  اإليــرانــي«، 

تــرّد السلطات السعودية على  الــنــووي. ولــم 
التعليق. وقــال  بـــرس«  طلب وكــالــة »فــرانــس 
مــحــلــلــون إن الــجــهــد الــدبــلــومــاســي املــتــجــدد 
ــأن ســيــاســة  ــ يـــؤكـــد الـــقـــنـــاعـــة فــــي الــــريــــاض بـ
ترامب،  انتهجها  التي  القصوى«  »الضغوط 
والتي تهدف إلى الضغط من أجل الحصول 
على تنازالت من إيران، لم تؤِت ثمارها. كذلك 
بعد  الرياض مع واشنطن  تراجعت عالقات 
الــعــالقــات الــوثــيــقــة جـــدًا فــي عــهــد تـــرامـــب، إذ 
في  اململكة  على  الضغط  إلــى  بــايــدن  يسعى 

مسائل متعلقة بحقوق اإلنسان.
على  التوتر  درجــة  لخفض  اململكة  وتتحّرك 
جبهات عدة في جميع أنحاء الشرق األوسط، 
ــراج نــفــســهــا مــن  ــ ــ لـــكـــن هـــدفـــهـــا الـــرئـــيـــســـي إخـ

ف عشرات 
ّ
الصراع الدائر في اليمن الذي خل

اآلالف من القتلى وسّبب أزمة إنسانية كبرى. 
ويــحــذر بعض املراقبن مــن اآلمـــال الخاطئة 
اململكة  إيــــران ستساعد  املــحــادثــات مــع  بـــأن 
فــي تحقيق هــذا الــهــدف. وقــالــت الباحثة في 
»مــعــهــد واشــنــطــن لــســيــاســة الــشــرق األدنــــى« 
ل الحوثيون أن يكون 

ّ
إيالنا ديلوزير: »يفض

الــســعــوديــة، ولن  الــخــاص مــع  لهم وسيطهم 
يرغبوا في أن تأخذ إيــران مكانهم في ذلك«. 
وأضـــافـــت »حــتــى إذا انــتــهــى األمــــر بحصول 
السعودية على بعض التأثير بخيارات إيران 
في ما يتعلق باليمن، فلن يتمكن اإليرانيون 
الحوثية  السعودية  املحادثات  اختطاف  من 

بالكامل«.
وفـــي مـــــوازاة الــجــهــود املــبــذولــة فـــي بــغــداد، 
التقى وفد أميركي، بقيادة املبعوث الخاص 
ليندركينغ والسيناتور كريس مورفي  تيم 
ــوع املـــــاضـــــي مـــبـــعـــوث األمـــــم  ــ ــبــ ــ خــــــالل األســ
ُعمان  فــي سلطنة  مــارتــن غريفيث  املــتــحــدة 
إطالق  لوقف  دبلوماسي  من مسعى  كجزء 
الـــنـــار فـــي الــيــمــن. وقــــال الــبــاحــث فـــي معهد 
»مـــركـــز كــارنــيــغــي لــلــشــرق األوســــــط« أحــمــد 
 »هــنــاك 

ّ
نــاجــي، لــوكــالــة »فــرانــس بــــرس«، إن

صــلــة مــبــاشــرة بـــن املـــحـــادثـــات الــســعــوديــة 
اإليرانية وما يحدث في مسقط بالنظر إلى 
وأضــاف  الحوثين«.  على  اإليــرانــيــن  نفوذ 
الرئيسي هنا هو: هل يمكن لهذه  »السؤال 
الجولة من املفاوضات أن تضع حدًا لحرب 
ــــؤدي إلــى  الــيــمــن الـــتـــي طــــال أمـــدهـــا أو أن تـ
وقــف إطـــالق نــار مــؤقــت فــقــط؟«. وتــابــع »كل 
الجهود تهدف إلى محاولة تهدئة الصراع 
بـــن الـــســـعـــوديـــن والـــحـــوثـــيـــن، لــكــن هــنــاك 
ب األمــر 

ّ
الــصــراع. وسيتطل طبقات عــدة مــن 

آليات طويلة املدى ومتعددة املسارات تبدو 
غائبة« حتى اآلن.

)العربي الجديد، فرانس برس( وصل عراقجي إلى فيينا أمس )أسكين كياغان/األناضول(

تعود عجلة المفاوضات 
بشأن الملف النووي 

اإليراني لالنطالق مجددًا 
اليوم الجمعة، وسط 

»تفاؤل« بإمكانية إحراز 
تقدم »خالل أسابيع«، 
فيما ستعقد طهران 

والرياض اجتماعات 
جديدة لبحث الخالفات 

بينهما

دشن الرئيس اإليراني حسن روحاني )الصورة(، عبر الفيديو أمس الخميس، 
الصلة  ذات  والتقنية  العلمية  المجاالت  في  تنمويًا  مشروعًا   34
والتربية  واألبحاث  العلوم  بوزارتي 
وكالة  بحسب  ــد،  وأك والتعليم. 
على  دأبت  »الحكومة  أن  »مهر«، 
التعليم  ومــراكــز  الجامعات  ربــط 
تعزيز  بهدف  بالمصانع  العالي 
أن  إلــى  ولفت  المحلي«.  اإلنــتــاج 
إنجازات  تحقيق  إلى  تشير  »التقارير 
السنوات  ــالل  خ إيجابي  وتــقــدم 
المجاالت  فــي  ــرة  ــي األخ الثماني 

العلمية والتقنية«.

تدشين 34 مشروعًا
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  شرق
      غرب

الحكومة الجزائرية 
تهدد بسجن »مخربي« 

االنتخابات

أمس  الــجــزائــريــة،  الحكومة  رت 
ّ
حـــذ

 األطـــــــــراف والـــقـــوى 
ّ

الـــخـــمـــيـــس، كـــــل
املــعــارضــة وناشطي  واملــجــمــوعــات 
ــن الـــتـــعـــرض  ــ الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي، مـ
ــيـــة املـــبـــكـــرة  ــبـــرملـــانـ لـــالنـــتـــخـــابـــات الـ
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  فــــي 12  املـــــقـــــررة 
املقبل، والقيام بأّي عمليات تخريب 
تـــمـــّس صــنــاديــق االقــــتــــراع، مــهــددة 
بعقوبات سجن تصل إلى 20 عاما 
ــك. وأكــــدت  ــ  املـــتـــورطـــن فـــي ذلـ

ّ
بـــحـــق

الـــعـــدل بلقاسم  ــر  أن وزيــ الــحــكــومــة 
التشريعي  ــار  اإلطــ عـــرض  زغــمــاتــي 
لحماية االســتــحــقــاق مــن »الــجــرائــم 
االنــتــخــابــيــة«، مــحــذرة مــن اإلســـاءة 

عن قصد لعملية االقتراع.
)العربي الجديد(

األردن: استقالة 3 
مستشارين للملك 

ــدر الـــــديـــــوان املـــلـــكـــي األردنــــــــي،  ــ ــ أصـ
أمـــس الــخــمــيــس، مــرســومــا بتعين 
جعفر حــّســان مــديــرًا جــديــدًا ملكتب 
املــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه الــــثــــانــــي، وقـــبـــول 
اســـتـــقـــالـــة 3 مـــســـتـــشـــاريـــن لــلــمــلــك. 
ووفق بيان صادر عن الديوان، فقد 
بــاملــوافــقــة  املــلــكــيــة  اإلرادة  صـــــدرت 
عــلــى قــبــول اســتــقــالــة هــيــفــاء تــركــي 
ــــال قـــاســـم  ــمـ ــ ــا وكـ ــشـ ــريـ ــخـ ــه الـ ــثـ ــديـ حـ
الــنــاصــر وزيــنــة زيـــد رشــــاد طــوقــان 
للملك،  كمستشارين  مناصبهم  من 
مــضــيــفــا أنــــه تــــّم تــعــيــن الــســيــاســي 
ــر الـــســـابـــق جـــعـــفـــر حــســان  ــ ــوزيــ ــ والــ
مديرًا جديدًا ملكتب العاهل األردني.
)العربي الجديد(

السودان ينفي تدريب 
مسلحين إثيوبيين

الــســودانــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  نفت 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، صـــحـــة اتـــهـــامـــات  أمـ
ــب  ــدريــ ــتــ ــة لـــــــلـــــــســـــــودان، بــ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ إثـ
مــتــمــرديــن إثــيــوبــيــن عــلــى أراضــيــه 
وأعربت  تــيــغــراي.  إقليم  فــي  للقتال 
ــن أســـفـــهـــا  ــ ــان، عــ ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ الــــــــــــــوزارة فــ
أمهرة  إقليم  حاكمية  لتصريحات 
اإلثــــــيــــــوبــــــي، الـــــتـــــي اتــــهــــمــــت فــيــهــا 
ــمـــوعـــات  ــــب مـــجـ ــــدريـ ــتـ ــ الـــــــســـــــودان بـ
ــة،  ــيــ ــوبــ ــيــ ــة لـــلـــحـــكـــومـــة اإلثــ ــ ــاوئـ ــ ــنـ ــ مـ
مــعــتــبــرة أن »إطـــــالق إثــيــوبــيــا مثل 
املنافية للصحة ما  االتهامات  هذه 
هـــو إال مــســعــى مــنــهــا لــلــهــروب من 

أزماتها الداخلية«. 
)العربي الجديد(

المغرب يستدعي 
سفيرته في برلين

أمـــس الخميس،  املـــغـــرب،  اســتــدعــى 
العلوي  زهـــور  أملــانــيــا  فــي  سفيرته 
لــلــتــشــاور، فـــي إشـــــارة جـــديـــدة إلــى 
بن  العالقات  بها  تمر  التي  األزمـــة 
الخارجية  وزارة  وذكــــرت  الــبــلــديــن. 
»ما  إلــى  استند  الــقــرار  أن  املغربية، 
راكــمــتــه أملــانــيــا مــن مــواقــف عدائية 
للمملكة«،  العليا  املــصــالــح  تنتهك 
لبرلن  السلبي«  »املوقف  إلى  الفتة 
ــيـــة الـــــصـــــحـــــراء. واتـــهـــمـــت  مـــــن قـــضـ
الــــــــــوزارة أملـــانـــيـــا بـــمـــحـــاربـــة الـــــدور 
اإلقليمي للمغرب، مشيرة أيضا إلى 

مسائل أمنية.
)العربي الجديد(

الصومال يستأنف 
العالقات الدبلوماسية 

مع كينيا
ــــس الــخــمــيــس،  ــن الـــصـــومـــال أمـ ــلـ أعـ
الدبلوماسية  الــعــالقــات  استعادته 
مع كينيا، بعدما قطعتها مقديشو 
في ديسمبر/ كانون األول املاضي، 
ــل فــي  ــتــــدخــ ــالــ ــتـــهـــمـــة نــــيــــروبــــي بــ مـ
ســـيـــاســـاتـــهـــا. وأشــــــــار نـــائـــب وزيــــر 
اإلعـــــــــالم يــــوســــف الــــعــــدالــــة إلــــــى أن 
كينيا والصومال اتفقا على حماية 
العالقات الدبلوماسية املبنية على 
حــســن الــجــوار واالحـــتـــرام املــتــبــادل، 
الـــبـــلـــديـــن يـــشـــكـــران  إلــــــى أن  الفــــتــــا 
القطرية على دورهـــا في  الــوســاطــة 

تحقيق عودة العالقات.
 )العربي الجديد(

طرابلس ـ العربي الجديد

رفضت تركيا، أمس الخميس، مجددًا، 
الــــربــــط بــــن وجــــودهــــا الـــعـــســـكـــري فــي 
لــيــبــيــا، والـــــذي بــــدأ مــنــذ أواخـــــر الــعــام 
السابقة،  الــوفــاق  حكومة  لــدعــم   2019
ــة األجـــانـــب  ــزقــ ــرتــ وبـــــن املـــقـــاتـــلـــن واملــ
املـــنـــتـــشـــريـــن فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد، والـــذيـــن 
والــــذيــــن  اآلالف،  بــــعــــشــــرات  يـــــعـــــدون 
رأت أنـــه تــتــوجــب مــغــادرتــهــم. وأكـــدت 
أنـــقـــرة، عــلــى لــســان وزيــــر خــارجــيــتــهــا 
ــلـــو، أن الــوجــود  ــاووش أوغـ مـــولـــود جـــ
الــعــســكــري الــتــركــي فــي ليبيا يــقــع في 
مع  املوقعة  الثنائية  االتفاقيات  إطــار 
طــرابــلــس، والـــتـــي ال تــعــتــزم الــحــكــومــة 
االنتقالية الليبية برئاسة عبد الحميد 

الدبيبة املساس بها. 
 الـــوجـــود الــعــســكــري األجــنــبــي 

ّ
وشـــكـــل

في ليبيا محور نقاش أملاني – تركي 
خالل اليومن املاضين. فغداة اتصال 
بن املستشارة األملانية أنجيال ميركل 
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
اعتبرت فيه ميركل أن انسحاب القوات 
األجنبية واملــرتــزقــة مــن ليبيا »إشــارة 
مـــهـــمـــة« لـــدعـــم حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة، أكـــد 
جاووش أوغلو، أمس الخميس، خالل 
األملاني هايكو ماس في  لقائه نظيره 
برلن، أن البلدين يتفقان على ضرورة 
مـــغـــادرة جــمــيــع املــرتــزقــة األجـــانـــب من 
ليبيا. لكن الوزير التركي أشار إلى أن 
الحكومة  مع  ثنائيا  اتفاقا  أنقرة  لــدى 
فــي هذا  قــواتــهــا  بــشــأن تمركز  الليبية 
البلد. وأضــاف جــاووش أوغلو، خالل 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مـــع مـــاس، 
ليبيا موجودة  في  التركية  القوات  إن 
ــع حــكــومــة  ــ ــاق مـ ــ ــفـ ــ ــاك بـــمـــوجـــب اتـ ــنــ هــ
الليبية السابقة، وينبغي عدم  الوفاق 
املــرتــزقــة األجــانــب  الخلط بينها وبــن 
املــتــمــركــزيــن فـــي لــيــبــيــا. ولــفــت الــوزيــر 
ــي إلــــــى أهـــمـــيـــة تـــقـــديـــم الـــدعـــم  ــركــ ــتــ الــ
للحكومة االنتقالية الليبية للتحضير 

لالنتخابات في نهاية العام الحالي.
وحــــول قــضــيــة املــقــاتــلــن األجـــانـــب، أقـــّر 
ــلـــو بـــوجـــود »الــكــثــيــر من  جـــــاووش أوغـ
املقاتلن األجانب واملرتزقة في ليبيا«، 

مضيفا أن أنقرة وبرلن »متفقتان على 
)ضــــــرورة( انــســحــابــهــم مـــن هـــنـــاك، لكن 
لــيــس مـــن مــصــلــحــة لــيــبــيــا إنـــهـــاء الــدعــم 
ــــذي تــحــتــاجــه، كــالــتــدريــب الــعــســكــري  الـ
)مــن قبل  املقدمن  والــدعــم االستشاري، 
تــركــيــا( بــمــوجــب اتــفــاقــيــة بـــن دولــتــن 
ر مــن أن »دخـــول 

ّ
ــذ ذواتــــي ســـيـــادة«. وحــ

بن  ثنائية  اتفاقيات  فــي  ثالثة  أطـــراف 
يــكــون نهجا صحيحا«، في  لــن  بــلــديــن، 
إشارة إلى أملانيا. ويشير الوزير التركي 
في ذلك إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   27 فــي  أنــقــرة 
2019 مـــع الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة الــســابــقــة، 
ملــســاعــدة األخـــيـــرة عــلــى تــطــويــر قـــدرات 

قواتها العسكرية واألمنية.
وكــانــت أملــانــيــا وتــركــيــا قــد اتــفــقــتــا، أول 
مــن أمـــس، عــلــى دعـــم الــحــكــومــة الليبية 
ــديــــدة، الـــتـــي انــبــثــقــت عــــن الـــحـــوار  الــــجــ
السياسي الليبي برعاية األمم املتحدة، 
وذلــــك خـــالل اتــصــال مــرئــي بــن ميركل 
وأردوغــان. وقال املتحدث باسم ميركل 
ســتــيــفــن ســـيـــبـــرت إن الـــطـــرفـــن »اتــفــقــا 
الجديدة  االنتقالية  الحكومة  دعم  على 
فـــي تــحــســن تــمــويــن الــســكــان وتــنــظــيــم 
الحالي«،  الــعــام  فــي نهاية  االنــتــخــابــات 
فيما شـــّددت املــســتــشــارة األملــانــيــة على 
ــدء انــســحــاب الــجــنــود واملــرتــزقــة  ــ أن »بـ
األجــــانــــب ســيــكــون إشــــــارة مـــهـــمـــة«. من 
جـــهـــتـــه، أكـــــد أردوغــــــــــان عـــلـــى مــواصــلــة 
بــــالده دعـــم حــكــومــة الــدبــيــبــة الســتــقــرار 
ليبيا واستعدادها للتعاون في ذلك مع 

أملانيا.
أكــد،  قــد  الليبية  الحكومة  رئيس  وكــان 
ــن أمـــــس، عــــدم وجـــــود أي تــبــايــن  أول مـ
ــي االتـــفـــاقـــيـــة  ــع تـــركـــيـــا، أو تـــفـــريـــط فــ مــ
البحرية معها، مــشــددًا فــي الــوقــت ذاتــه 
ومــحــلــيــة  دولــــيــــة  إرادة  »وجــــــــود  عـــلـــى 
إلتمام خروج املرتزقة« من بالده. ورأى 
»الجزيرة«  قناة  الدبيبة في مقابلة مع 
اإلخــبــاريــة، أن »االتــفــاقــيــة الــبــحــريــة مع 
تـــركـــيـــا أكــســبــتــنــا أراضـــــــي ومـــســـاحـــات 
ــم نـــكـــن قــــد حــصــلــنــا عـــلـــيـــهـــا«، مــعــربــا  لــ
ــــالده مـــع الـــيـــونـــان حــول  عـــن اخـــتـــالف بـ
تــلــك االتــفــاقــيــة الــتــي »لـــن نــفــرط فــيــهــا«، 
ومــشــيــرًا إلـــى وجــــود مــشــكــلــة مـــع أثينا 
بشأن ترسيم الحدود البحرية قد تدفع 
حــكــومــتــه إلـــى طــلــب الــتــحــكــيــم الـــدولـــي. 
وفي ما يتعلق باملرتزقة، قال الدبيبة إن 
»بشائر خير خرجت من مناقشاتنا مع 
دول كبرى وصديقة«، وإن هناك »إرادة 
 تحقيق نتائج 

ً
دولية إلتمام ذلــك«، آمال

ملموسة قريبا.
وفي الشأن املحلي، تعهد الدبيبة بعقد 
بنغازي،  مدينة  فــي  لحكومته  اجتماع 
شــرق الــبــالد، فــي وقــت قــريــب. وفــي هذا 
ليبية  الصدد، كشفت مصادر حكومية 
ــدد مــــن مـــســـؤولـــي الــســلــطــة  ــ ــذل عـ ــ عــــن بـ
زيـــارة قريبة  الــجــديــدة جــهــودًا لترتيب 
لــلــدبــيــبــة وعــــدد مـــن الــــــوزراء لــبــنــغــازي. 
ــادر، فـــــإن نـــائـــب رئــيــس  ــمـــصـ ــلـ ــا لـ ــقــ ووفــ
املجلس الرئاسي موسى الكوني أجرى 
ــواء املــتــقــاعــد خليفة  ــلـ مــــشــــاورات مـــع الـ
حــفــتــر، خــــالل زيـــارتـــه لــبــنــغــازي يــومــي 
أن  املاضين، مؤكدة  واألربعاء  الثالثاء 
هذه املساعي لم تثمر موقفا واضحا من 

قبل حفتر حتى اآلن.

أنقرة تتمسك باتفاقاتها مع طرابلس
الدبيبة يحاول زيارة بنغازي

أكدت أنقرة، أمس، 
على شرعية وجودها 

العسكري في ليبيا، 
مشددة في الوقت 

ذاته على وجوب 
إخراج جميع المرتزقة 

والمقاتلين األجانب 
من هذا البلد

رفض الخلط بين 
القوات التركية 

والمرتزقة في ليبيا

سورية: أوهام 
إنقاذ عربي

تصدر المحكمة 
اإلسرائيلية العليا قرارها 

في 10 مايو

يطالب أهالي الحي 
بوقت إضافي لتقديم 

بيانات حول أمالكهم

للحديث تتمة...

على وقع تواصل حملة التضامن الواسعة معهم، قّدم أهالي حي الشيخ جراح 
اإلسرائيلية، مؤكدين  العليا  للمحكمة  الخميس، ردهم  أمس  المحتلة،  القدس  في 
رفضهم ألي صفقة مع المستوطنين بشأن إخالء منازلهم، فيما قررت المحكمة 

عقد جلسة في 10 مايو/ أيار الحالي للبت في القضية

القدس المحتلة ـ محمد محسن

يــواصــل أهــالــي حــي الــشــيــخ جــراح 
ــة  ــاومــ ــقــ فـــــــي الـــــــقـــــــدس املــــحــــتــــلــــة مــ
متمسكن  تــهــجــيــرهــم،  مـــحـــاوالت 
تسعى  الــتــي  هــنــاك،  لــعــقــاراتــهــم  بملكيتهم 
جــمــعــيــات اســتــيــطــانــيــة لــالســتــيــالء عليها. 
ــراح أمـــس الخميس  ــد أهــالــي الــشــيــخ جـ وأكـ
رفضهم إبرام أي اتفاق مع املستوطنن بعد 
أن أمهلتهم املحكمة اإلسرائيلية العليا، يوم 
األحد املاضي، حتى أمس الخميس، إلبرام 
األرض  ملكية  حــول  املستوطنن  مع  اتفاق 
واملنازل الواقعة في الحي، فيما قررت أمس 
للمثول  واملستوطنن،  العائالت  استدعاء 
عقد يوم اإلثنن املقبل 

ُ
في جلسة جديدة ست

)10 مايو/أيار(.
ــن طـــاقـــم  ــ ــد مـ ــ ــيـ ــ ــامــــي ســــامــــي أرشـ وقــــــــال املــــحــ
الــدفــاع عــن املــنــازل املــهــددة بــاإلخــالء فــي حي 
استيطانية،  جمعيات  لصالح  جــراح  الشيخ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »إن طــاقــم الــدفــاع سلم  لـــ
العليا  رده ورد أصحاب املنازل إلى املحكمة 
بــخــصــوص مــا كـــان طــرحــه املــســتــوطــنــون من 
اقــتــراح التــفــاق تسوية مــع الــعــائــالت املــهــددة 
بــاإلخــالء«. وأكــد أرشيد أن فحوى الــرد الذي 
سلم إلى املحكمة يتضمن رفضا مطلقا لهذا 
املــقــتــرح، وبــالــتــالــي عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
مع الطرف اآلخــر. وأضــاف أن األهالي قدموا 
لتقديم  باالستئناف  أيضا طلبا جديدًا إلذن 
بيانات جديدة حول القضية من أجل تثبيت 

ملكية األراضي ألهالي الشيخ جراح.
ويقضي العرض الذي كان قدمه املستوطنون 

ومــحــامــيــهــم، ورفـــضـــه أهـــالـــي الــشــيــخ جــــراح، 
ــاب املــــنــــازل الــفــلــســطــيــنــيــن  بــــاعــــتــــراف أصــــحــ
عليها  املــقــامــة  لــــأرض  املــســتــوطــنــن  بملكية 
هــذه املــنــازل، مقابل تأجيل اإلخـــالء، مــع بقاء 
الــعــائــالت كــمــســتــأجــريــن مــحــمــيــن وتسجيل 
املنزل مؤقتا باسم شخص من العائلة وعند 
وتقضي  العقار«.  املستوطنون  يتسلم  وفاته 
التسوية املزعومة كذلك، بإيجاد آلية لدفع بدل 
إيجار للمستوطنن بأثر رجعي، لكن عائالت 
حــي الشيخ جـــراح رفــضــوا االتــفــاق باعتباره 

اعترافا بملكية املستوطنن لأراضي.
العائالت املهددة باإلخالء  وأكــد ممثلون من 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أمـــــس، أن فـــي حـــديـــث لــــ
ــان واضــــحــــا وجــلــيــا  ــ مــوقــفــهــم مــــن الـــبـــدايـــة كـ
وهــــو الـــرفـــض الــقــاطــع لـــالقـــتـــراح الــــذي تــقــدم 
بـــه املــســتــوطــنــون بــشــأن إنـــهـــاء الـــصـــراع بن 
يدعيه  بما  اعترافهم  عــدم  الطرفن، وجـــددوا 
املستوطنون من ملكية لأرض املقامة عليها 
منازلهم، في مقابل اعتراف املستوطنن بهم 

»مستأجرين محمّين«.
وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال صــالــح ذيــــاب وهــــو من 
الــعــائــالت املــهــددة بــاإلخــالء، فــي حــديــث مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن األهـــالـــي يــطــالــبــون 
بــالــحــصــول عــلــى مــزيــد مـــن الـــوقـــت لتقديم 
بيانات جديدة تؤكد ملكيتهم لأرض التي 
خمسينيات  مطلع  منازلهم  عليها  أقيمت 
ــفـــاق بـــن وكــالــة  الـــقـــرن املـــاضـــي بــمــوجــب اتـ
»أونروا«، ووزارة اإلنشاء والتعمير األردنية 
حــيــنــهــا، مــقــابــل تــخــلــي تــلــك الـــعـــائـــالت عن 
التي كانت بحوزتهم. وشدد  املؤن  بطاقات 
ذيـــاب على أنــه »أيـــا كــان قـــرار املحكمة، فلن 

نرحل عن منازلنا ولن نسلمهم إياها مهما 
كان الثمن«.

وال تـــزال عــائــالت حــي الشيخ جـــراح بحاجة 
إلــى وثائق رسمية من اململكة األردنــيــة التي 
كان يخضع الحي كسائر مدن الضفة الغربية 
قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 لسيادتها، 
وذلــك كي تواجه ادعــاءات املستوطنن، علما 
العائالت  بحوزة  التي  الحالية  الوثائق   

ّ
بــأن

وكــــانــــت وزارة  أخـــتـــامـــا رســـمـــيـــة.  تـــحـــمـــل  ال 
املغتربن األردنــيــة أكدت  الخارجية وشــؤون 
في 21 إبريل/نيسان املاضي، أنه جرت وعلى 

مـــدى ســـنـــوات، عملية بــحــث دقــيــقــة ومطولة 
ــيـــة األردنــــيــــة  ــمـ ــر الـــرسـ ــ ــدوائــ ــ فــــي ســــجــــالت الــ
عــن الــوثــائــق الــتــي تــبــّن قــيــام وزارة اإلنــشــاء 
ــرام عــقــود  ــإبــ ــــة ســـابـــقـــا، بــ ــيـ ــ والــتــعــمــيــر األردنـ
تأجير وحـــدات سكنية لعدد مــن أهــالــي حي 
الشيخ جراح بالقدس املحتلة في العام 1956. 
وأوضحت الوزارة على لسان الناطق الرسمي 
باسمها، السفير ضيف الله الفايز، في بيان، 
أنه جرى في العام 2019 وفي هذا العام تسليم 
بــنــاًء على  عــمــان،  فــي  الفلسطينية  الــســفــارة 
طلب من الجانب الفلسطيني، نسخا مصدقة 
من كافة الوثائق التي تم العثور عليها، وهي 
عبارة عن عقود إيجار ومراسالت وسجالت 
وكــشــوفــات بــأســمــاء املــســتــأجــريــن، وكــذلــك تم 
تسليم السفارة نسخة مصدقة من االتفاقية 
بن وزارة اإلنشاء والتعمير ووكالة »أونروا« 
عن  مستمرة  الــبــحــث  عملية   

ّ
وأن  ،1954 عـــام 

وثائق تعود ألكثر من ستن عاما.
ويأتي قرار محكمة االحتالل املنتظر اإلثنن 
املقبل، بعد قــرارات عدة بشأن إخــالء عائالت 
حي الشيخ جراح، رفضت خاللها استئنافات 
ـــّدمـــت لــهــا. وعــلــى الــرغــم مــن مـــرور أكــثــر من 

ُ
ق

أربـــعـــة عـــقـــود عــلــى الــقــضــيــة، إال أن مــحــاكــم 
االحتالل لم تناقش ملكية األرض، بل اكتفت 

بوثيقة تقّدمت بها الجمعيات االستيطانية، 
وثبت عدم وجــود أي أصل لها في األرشيف 
العثماني، تدعي من خاللها تسجيل وملكية 
مــحــكــمــة  وكــــانــــت   .1972 الــــعــــام  فــــي  األرض 
إسرائيلية قــد أصـــدرت قـــرارًا بــإخــالء املــنــازل، 
وأمهلت العائالت التي تسكنها حتى الثاني 
مــن مــايــو/ أيــار الحالي لتنفيذ الــقــرار، الــذي 
يطاول نحو 500 فرد من هذه العائالت ليحل 

مكانهم مستوطنون.
وهــنــاك نــضــال فلسطيني يــومــي لــلــدفــاع عن 
حق الوجود والبقاء في هذه املنطقة املهددة 
باإلخالء، وهي معركة يصّر أهالي الحي على 
االستيطانية  الــهــجــمــة  ملــواجــهــة  مــواصــلــتــهــا 
الشرسة ضــدهــم، فيما يتعامل االحــتــالل مع 

وجود املقدسين كأمر مؤقت.
وكــــــان حــــي الـــشـــيـــخ جــــــراح شـــهـــد عـــلـــى مـــدى 
األيام القليلة املاضية مواجهات واشتباكات 
ــي بــــــادرت  ــتــ ــع قـــــــوات االحـــــتـــــالل الــ ــ عـــنـــيـــفـــة مـ
أهــلــه واملتضامنن  لــالعــتــداء والــهــجــوم على 
مــعــهــم، مــســتــخــدمــة شـــرطـــة الــخــيــالــة واملـــيـــاه 
أوقع  ما  املطاطي،  الرصاص  وحتى  العادمة 
مساء أول من أمس األربعاء، أكثر من ثالثن 
 عــن اعــتــقــال 11 شــخــصــا، في 

ً
إصـــابـــة، فــضــال

وقت دعت فيه حركات شبابية مقدسية إلى 

مــزيــد مــن الــحــشــد فــي الــحــي دعــمــا للعائالت 
ــار حملة »أنـــقـــذوا حي  املــهــددة هــنــاك، فــي إطـ
الــشــيــخ جـــــــراح«. وتـــهـــدف هــــذه الــحــمــلــة إلــى 
له الحي من هجمة  لفت األنظار ملا يتعرض 
 كبيرًا 

ً
استيطانية شرسة، وقد شهدت تفاعال

من قبل النشطاء مواقع التواصل االجتماعي، 
وتــضــامــنــا مــن قــبــل مــؤســســات حقوقية عــدة 

مثل منظمة العفو الدولية وغيرها.
فـــي الـــســـيـــاق، قــالــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة، أمــس 
لــســكــان حي  الــقــســري  التهجير  الــخــمــيــس، إن 
الشيخ جراح، »ُيمثل جريمة مكتملة األركان«. 
وأضافت الجامعة في بيان إن التهجير الذي 
يستهدف »منازل يقطنها نحو 500 نسمة من 
العائالت الفلسطينية، يجري في إطار مخطط 
ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، خــاصــة  مــســتــمــر لــتــهــويــد الــ
القديمة، لتفريغها  البلدة  القريبة من  األحياء 
املجتمع  وطــالــبــت  الفلسطيني«.  الــوجــود  مــن 
الــدولــي بالتدخل »ملــنــع هـــذه اإلجـــــراءات التي 
ــرســخ 

ُ
وت الفلسطينين،  حــقــوق  أبــســط  تنتهك 

نظاما للفصل العنصري في األراضي املحتلة«. 
وأضــــافــــت أن »تـــصـــاعـــد ســـيـــاســـات الــتــهــويــد 
واالستيطان والتهجير قد يــؤدي إلــى إشعال 
املوقف في األراضي املحتلة، خاصة في القدس، 

على نحو ال يمكن تصوره أو التنبؤ به«.

من المواجهات بين شرطة االحتالل والفلسطينيين في الشيخ جراح مساء األربعاء )مصطفى الخاروف/األناضول(

ناصر السهلي

في أحد لقاءات رأس النظام السوري، 
بشار األسد، في قصر املهاجرين 

بدمشق، مع »مجموعة الشباب العربي«، 
نقل عنه قوله في نوفمبر/تشرين الثاني 

2011، إن »العرب سيأتون إلى دمشق 
معتذرين«. مقولة جرى تلحينها وأداء 

تفاصيلها على شاشات وصفحات 
إعالم حقبتي غازي كنعان ورستم 

غزالي في بيروت، وفي دمشق نفسها. 
وفي تفاصيلها، مع الحديث عن »املؤامرة 

الكونية«، أن ثورة السوريني، التي كان 
 احتمال حصولها 

ً
األسد نفى أصال

في مقابلة مع »وول ستريت جورنال« 
في يناير/كانون الثاني من العام ذاته، 
لم تخرج إال بسبب »الوهابية«، و»حلم 

اإلمبراطورية العثمانية«، و»املواقف 
العروبية، وقول ال ألميركا«، ال بسبب 
الفساد واالستبداد وغياب الحّريات. 
ّيب 

ُ
وغير بعيد عن خطاب املؤامرة، غ

نائب الرئيس فاروق الشرع، ملصلحة 
خطاب »مسؤول الدبلوماسية« الراحل 

وليد املعلم: »سنعطي العالم دروسًا في 
الديمقراطية«، بعد دستور العام 2012. 
وعلى الرغم من عنتريات تصريحات 
وتسريبات قصر املهاجرين، آنذاك، لم 

تنقطع الوفود الخليجية والتركية )حتى 
العام 2012(، لتحاول بالدبلوماسية، 

واالستثمار املالي وبالنصائح، فتح أفق 
مختلف عن الرصاص املنهمر على 
املتظاهرين، من حوران إلى بانياس. 
بيد أن األسد اختار عنوان صحيفة 
»الوطن«، عن أن »سورية ال تحتاج 

نصائح«. 
سورية التي تهرول إليها بعض األنظمة، 

التي وصفها األسد في العام 2006 
»أشباه رجال«، أحالها النظام األمني،  بـ

وحليفاه الروسي واإليراني، إلى بلد 
مهلهل، مستباح باحتالالت متعددة، 
ومقّسٍم إلى مناطق نفوذ، وال يغادره 

طيران االحتالل اإلسرائيلي. وعلى 
أنقاض مدن وشعب مهّجر، يأتي وهٌم 

عربي آخر عن »احتواء« األسد، إلبعاده 
عن النفوذ اإليراني. 

هي سياسة ُجّربت قبل وبعد مقتل 
رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق 
الحريري في العام 2005، والنتيجة 

صفرية. فطهران، الباحثة عبر أذرعها 
عن تحقيق مصالحها القومية الضّيقة، 

ال تتخلى ببساطة عن استثمارها 
الدامي، ال في دمشق وال في عواصم 

غيرها، هذا عدا عن استثمارات موسكو 
وفق »عقيدة غروزني«، بل هي تجبر 
النظام الرسمي العربي على الرضوخ 

لألمر الواقع. 
وفي العموم، فإن نظام دمشق، 

املتجه إلى مسرحية انتخابية هزلية 
في »ديمقراطية جمهورية الوراثة«، 

يستحيل على أي جهد عربي إعادة 
تسويقه، ال بني السوريني وال على 
املستوى الجنائي الدولي، مهما بدا 

.
ً
تحقيق العدالة مؤجال

أهالي 
الشيخ جراح 

يُسقطون الصفقة
رفض إبرام أي اتفاق مع 

المستوطنين والمحكمة العليا 
اإلسرائيلية تحدد 10 مايو 

موعدًا للبت بالقضية
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B B

  شرق
      غرب

هجمات متواصلة 
لـ»داعش« في كركوك

 عــنــاصــر مـــن تــنــظــيــم »داعــــش« 
ّ
شـــن

استهدف  األول،  أمــس  ليل  هجومًا، 
حـــاجـــزًا أمــنــيــًا بــمــحــافــظــة كـــركـــوك، 
ــار هــجــمــات مــتــواصــلــة على  فـــي إطــ
ــلـــيـــهـــا بــن  ــازع عـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة املـ ــافــــظــ املــــحــ
أكثر  منذ  وأربــيــل،  بغداد  حكومتي 
ــلــــت وزارة  مــــن أســــبــــوع، فــيــمــا أدخــ
الــبــشــمــركــة قــواتــهــا فــي حــالــة إنـــذار 
وتشهد  متوقعة.  لهجمات  تحسبًا 
ــًا بــســبــب  ــيــ ــنــ ــرًا أمــ ــ ــوتــ ــ ــة تــ ــظــ ــافــ املــــحــ
الرغم من  املستمرة، على  الهجمات 
عسكري  وانتشار  تعزيزات  إرســال 
مكثف في عدد من مناطق املحافظة.
)العربي الجديد(

استهداف إسرائيلي 
جديد لسورية

لــــلــــيــــوم الـــــثـــــانـــــي عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، 
ــل بـــضـــربـــات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــهــــدفــــت إسـ ــتــ اســ
ــاء الــخــمــيــس،  ــ ــعــ ــ ــيـــل األربــ جــــويــــة، لـ
مــواقــع فــي ســـوريـــة. وذكــــرت وكــالــة 
»سانا«، التابعة للنظام، أن »عدوانًا 
إســـرائـــيـــلـــيـــًا نـــفـــذتـــه مـــروحـــيـــة عــلــى 
إحدى مناطق القنيطرة دون وقوع 
خسائر«. وذكرت مصادر محلية أن 
مــواقــع عسكرية  اســتــهــدف  القصف 
»اللواء 90« في محيط بلدة جباتا  لـ
الشمالي،  القنيطرة  بريف  الخشب 
قـــرب الــجــوالن املــحــتــل، مــشــيــرة إلــى 
اللبناني  الله  مــن حــزب  أن عناصر 

ينتشرون ضمن اللواء.
)العربي الجديد(

  
إزالة صورة قادة إيرانيين 

من األعظمية
ــراقــــي  ــعــ ــــس الــــــــــــــوزراء الــ ــيـ ــ وّجـــــــــه رئـ
مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، 
بــــإزالــــة صــــــورة لـــزعـــامـــات إيـــرانـــيـــة 
ــن مــنــطــقــة األعــظــمــيــة فـــي بـــغـــداد،  مـ
أقـــدمـــت مــلــيــشــيــات مـــوالـــيـــة إليــــران 
على وضعها أمــام مرقد اإلمــام أبو 
حنيفة النعمان، وتسببت باستفزاز 
لــأهــالــي، الــذيــن رفــضــوا وجــودهــا 
أنــبــاء  وكــــاالت  وذكــــرت  بمنطقتهم. 
مــحــلــيــة أن »نـــاشـــطـــن مــــن أهـــالـــي 
اتصااًل هاتفيًا من  تلقوا  األعظمية 
قبل الكاظمي، أبلغهم فيه بإصداره 
أوامــر عاجلة بإزالة الصورة تالفيًا 

ألي طارئ قد يحدث«.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة خــاصــة عـــن مــســاع 
إمــاراتــيــة لتشكيل تــحــالــف ثــالثــي مــع مصر 
ــاب في  وفــرنــســا، عــبــر بــوابــة »مــكــافــحــة اإلرهــ
القارة األفريقية، من خالل تجمع دول الساحل 
األفـــريـــقـــي«. وقـــالـــت املـــصـــادر، الــتــي تحدثت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن أبــوظــبــي انــخــرطــت  لـــ
ــيــــرًا فــــي مـــبـــاحـــثـــات مــــع كــــل مــــن الـــقـــاهـــرة  أخــ
ــاريـــس بــهــدف تــشــكــيــل تــحــالــف، للتحرك  وبـ
واســع،  بشكل  األفريقي،  الساحل  منطقة  في 
عــلــى صعيد »مــكــافــحــة اإلرهـــــاب«، مــن جهة، 
أخـــرى،  املنطقة مــن جــهــة  واالســتــثــمــار بتلك 
بــاإلضــافــة إلــى مــحــاصــرة تــركــيــا، وعـــدم ترك 
بالشكل  هــنــاك  للتوسع  لها  خالية  الــســاحــة 
 ،

ً
اإلمـــارات مستقبال الــذي قد يضر بمصالح 

مستغلة في ذلك املخاوف الفرنسية خاصة، 
الــدور التركي.  واألوروبــيــة عامة، من تعاظم 
وأوضحت املصادر، أن لقاءات أجريت أخيرًا 

على مستوى رؤســـاء املــخــابــرات فــي البلدان 
ــة، لـــبـــحـــث الـــتـــصـــور اإلمـــــــاراتـــــــي، فــي  ــثــــالثــ الــ
لتصحيح مسار  أبــوظــبــي  فــيــه  وقـــت تسعى 
املصادر،  تعبير  بحد  القاهرة،  مع  العالقات 
التي لفتت إلى أن هذا التعاون في هذا امللف 
يحمله  ملا  خصوًصا  مصريًا،  ترحيبًا  يلقى 
ــعـــالقـــات مـــع تـــركـــيـــا، الــتــي  مـــن تــــــوازن فـــي الـ
انــطــلــقــت مــعــهــا، اعــتــبــارًا مــن أمـــس األربـــعـــاء، 
في  ودبلوماسية،  أمنية  رسمية،  مــشــاورات 
البلدين.  لتهدئة بن  التوصل  إطــار مساعي 
وفــــي أول بـــيـــان مـــصـــري مـــن نـــوعـــه، أعــلــنــت 
وزارة الخارجية عقد مشاورات سياسية مع 
تركيا، برئاسة نائب وزير الخارجية املصري 
حــمــدي ســنــد لــــوزا، ونــائــب وزيـــر الخارجية 
القاهرة. ووصف  أونـــال، في  التركي ســادات 
املــنــاقــشــات  األول،  أمـــــس  املــــصــــري،  ــان  ــيـ ــبـ الـ
»استكشافية«، وستركز على  بأنها ستكون 
الــخــطــوات الـــضـــروريـــة، الــتــي قـــد تــــؤدي إلــى 
الصعيد  على  البلدين  بن  العالقات  تطبيع 
وأوضــحــت  اإلقليمي.  السياق  وفــي  الثنائي 
ــة  ــبـ ــرغـ املـــــصـــــادر املــــصــــريــــة الــــخــــاصــــة أن »الـ
اإلماراتية في مالحقة تركيا، واالستثمار في 
تلك املنطقة البكر، تتالقى مع توجه مصري 
إلعــــادة دور الــقــاهــرة إلـــى الـــقـــارة األفــريــقــيــة، 
ــًا«.  ملـــواجـــهـــة حـــجـــم الـــنـــفـــوذ اإلثـــيـــوبـــي أيـــضـ
وقالت إن »تصحيح مسار العالقات املصرية 
اإلماراتية، بعد حالة التوتر األخيرة، سيكون 
عــبــر بــوابــة الــتــحــالــف الــجــديــد الـــذي سيعيد 

التوازن للعالقات« بينهما.
ــإن »اإلمــــــــــــارات الــتــي  ــ ــادر، فــ ــ ــــصــ وبـــحـــســـب املــ
الساحل  دول  فــي  تركيا  مالحقة  على  دأبـــت 

الــعــام  مـــن  األول  ديــســمــبــر/كــانــون  وفــــي 17 
عن  لعة 

ّ
مط املــاضــي، كشفت مصادر مصرية 

تحركات تقوم بها اإلمارات لدى عدد من الدول 
املطلة على البحر األحمر، من أجل تشكيل قوة 
عسكرية، وذلك في وقت استقبل فيه السيسي 
ولــي عهد أبوظبي محمد بن زايــد، في قصر 

األفـــريـــقـــي، مـــن خـــالل مــســاعــدات اقــتــصــاديــة 
وإنسانية وطبية لشعوب تلك املنطقة، ترى 
ــرورة مــلــحــة فـــي هــيــكــلــة تــلــك الــتــحــركــات  ــ ضــ
ــار تــحــالــف أعـــمـــق وأوســــــع، يجعلها  ــ فـــي إطـ
التركي  »الــصــراع  أن  فاعلية«. ورجحت  أكثر 
اإلمـــــاراتـــــي ســـيـــكـــون هــــو املــــحــــدد الــرئــيــســي 
ــــالل الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة،  لــتــحــالــفــات املــنــطــقــة خـ
خاصة بعد املساعي الخاصة بالتقارب بن 
املاضية«. وقالت  الفترة  مصر وتركيا خالل 
املصادر إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد 
تطرق إلى الحديث حول التحالف الذي تدعو 
إلــيــه بـــالده، خــالل زيــارتــه األخــيــرة للقاهرة، 
التي استغرقت عدة ساعات، والتقى خاللها 
ــاح الــســيــســي. ــتـ ــفـ ــيـــس املــــصــــري عـــبـــد الـ ــرئـ الـ

االتـــحـــاديـــة وقـــتـــهـــا. وتــــم اإلعــــــالن فـــي خــتــام 
على  بينهما  الــتــوافــق  عــن  القصيرة  الــزيــارة 
مواصلة  أجــل  مــن  املتبادل  التفاهم  استمرار 
بـــذل الــجــهــود املــشــتــركــة لــلــتــصــدي للمخاطر 
من واستقرار مجتمعات املنطقة، 

ٔ
التي تهدد ا

»تــــدخــــالت خــارجــيــة  ـــ ــفــــاه بــ مــــن قـــبـــل مــــا وصــ
جندات ألطراف ال تريد الخير 

ٔ
تهدف لخدمة ا

لـــدول وشــعــوب املــنــطــقــة«. وكــشــفــت املــصــادر، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، يـــومـــهـــا أن اإلمـــــــارات  ــعـ »الـ ـــ لـ
قطعت شوطًا كبيرًا مع السودان والسعودية 
والــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، بــشــأن تشكيل تلك 
القوة، موضحة، في الوقت ذاتــه، أن هناك ما 
»االعــتــراض املــصــري«، على  بـــ يمكن تسميته 
تلك الخطوة في الوقت الراهن. وكانت منطقة 
الساحل األفريقي شهدت نشاطًا تركيًا خالل 

السنوات الخمس املاضية. 
فــخــالل زيـــارتـــه إلـــى مــوريــتــانــيــا فــي مـــارس/

آذار 2018، تعهد الرئيس التركي رجب طيب 
كمساعدة  دوالر  مــاليــن   5 بتقديم  ــان  أردوغــ
مــالــيــة لــجــهــود مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب فـــي كتلة 
مـــجـــمـــوعـــة الــــــــدول الـــخـــمـــس. وقـــــد أدت هـــذه 
املبادرات إلى توثيق التعاون األمني الثنائي 
بــن تــركــيــا ودول الــســاحــل. وفـــي 26 يوليو/

ــه، وقــعــت تــركــيــا اتفاقية  تــمــوز مــن الــعــام ذاتــ
تــعــاون عــســكــري مــع الــنــيــجــر، مــن شــأنــهــا أن 
تــســمــح بـــالـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي ضــــد االنـــتـــشـــار 
إلــى غرب  ليبيا  االستقرار من  لعدم  املحتمل 
أفــريــقــيــا. وخــــالل الــفــتــرة األخـــيـــرة استكملت 
أنـــقـــرة تــوســعــهــا األمـــنـــي فـــي بـــلـــدان الــســاحــل 
ــة وطــبــيــة  ــيـ ــانـ ــــدات إنـــسـ ــاعـ ــ ــــسـ ــدادات ومـ ــ ــ ــإمـ ــ ــ بـ

ملواجهة جائحة كورونا.

محاكمة 
رفعت 
األسد

فــيــلــتــمــان لــلــوســاطــة املـــبـــاشـــرة، أو مــحــاولــة 
ــوبـــي لــتــوســيــع  ــيـ الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــجـــانـــب اإلثـ
الــوســاطــة الــتــي يــقــوم بها االتــحــاد األفــريــقــي، 

إلحداث نوع من التوازن.
وقطعت املصادر، املطلعة على جوانب األزمة 
بما وصفته »بحقيقة املوقف«، بقولها »مصر 
ــــدأت تــســتــعــد لــلــمــلء الــثــانــي بــشــكــل رســمــي  بـ
عــلــى مــســتــوى كــافــة الــجــهــات املــعــنــيــة«، الفتة 
ــاك جـــهـــات فــــي الـــــدولـــــة، بــصــدد  ــنــ إلـــــى أن »هــ
تجهيز خطاب ورسائل شعبية جديدة لبثها 
الخطوة  مــع  للتعاطي  ــــالم،  اإلعـ عــبــر وســائــل 
الــواقــع«.  التي باتت في حكم األمــر  اإلثيوبية 
الــراهــن  الــوقــت  فــي  املصرية  »اإلدارة  وتابعت 
على  للحصول  الثالث،  للملء  أوراقــهــا  تجهز 

اتفاق قبله«.
ــة  ــدمـ ــه »صـ ــرتـ ــبـ ــتـ ــا اعـ ــمـ ــفـــت املـــــصـــــادر عـ وكـــشـ
مــوقــف دول خليجية داعمة  بــشــأن  جــديــدة«، 
املــــصــــريــــة، مـــوضـــحـــة أن ضــغــوطــًا  لـــــــــــإدارة 

يخضع للمحاكمة بشأنها في فرنسا، على 
مــن تغطية على جرائمه  أكــثــر  ليست  أنــهــا 
مــع  فـــالـــهـــابـــط  األرواح.  بـــحـــق  ــة  ــيــ األســــاســ
شقيقه من القرداحة بأعالي جبال العلوين 
في الالذقية، أصبح الحاكم الثاني لسورية، 
فــتــرات مــرض شقيقه حافظ  وال سيما فــي 
منذ بداية ثمانينيات القرن املاضي، والتي 
أغرته طول إحداها ألن يتخذ قرارًا بتنحية 
حــافــظ واالنــقــالب عليه عــام 1984. ففي 13 
إبريل/نيسان من ذلك العام، تحركت قوات 
ــا الــــدفــــاع« مـــع دبـــابـــاتـــهـــا لــتــطــويــق  ــرايــ »ســ
للنظام  مــبــان ومــنــشــآت عسكرية حــســاســة 
 ذلـــك تــزامــن 

ّ
داخـــل الــعــاصــمــة دمــشــق، إال أن

مـــع صــحــوة الــشــقــيــق األكـــبـــر مـــن غيبوبته 
الدفاع عن حكمه، فكانت  املرضية، محاواًل 
ــالـــيـــش، والـــــــدة اإلثــــنــــن، الــحــكــم  نـــاعـــســـة شـ
 
ّ
ــأن والـــقـــاضـــي بــيــنــهــمــا. حــكــم األم قــضــى بـ

»السلطة لحافظ واملال لرفعت«، وتلك رواية 
يتناقلها السوريون منذ ذلك الوقت. وبهذا 

الحكم، انتهت محاولة رفعت االنقالبية. 
ضي له باملال، طلب مبلغًا 

ُ
لكن رفعت الذي ق

مــالــيــًا كــبــيــرًا بــالــعــمــالت الــصــعــبــة، لـــم تكن 
ــداده، ما  ــــدة الــبــنــك املـــركـــزي تــكــفــي لـــسـ أرصـ
جعل حافظ يلجأ إلى العقيد الليبي معمر 
الـــقـــذافـــي إلكـــمـــال ذلــــك املــبــلــغ، الــــذي قبضه 
رفــعــت وخـــرج إلــى روســيــا فــي بـــادئ األمــر، 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، 
ــة فــــي الــــقــــاهــــرة، عــن  ــيـ ــربـ وأخــــــــرى غـ
مـــفـــاجـــآت مــتــعــلــقــة بـــتـــطـــورات مــلــف 
أن هناك  النهضة اإلثيوبي، مؤكدة  أزمــة سد 
تـــراجـــعـــًا كــبــيــرًا فـــي املـــوقـــف املـــصـــري بسبب 

مجموعة من العوامل الخارجية.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــصــــريــــة، 
»العربي الجديد«، إن التحركات املصرية في  لـ
في محاوالت  باتت محصورة  الــراهــن  الوقت 
بالتدخل  األميركية  املتحدة  الــواليــات  إقــنــاع 
ــرار تــلــك الــتــي  عــبــر وســـاطـــة مــبــاشــرة، عــلــى غــ
الرئيس  عهد  فــي  السابقة  اإلدارة  بها  قــامــت 
دونالد ترامب، مضيفة أن هذا املقترح يواجه 
ما يمكن تسميته »بعدم استعداد أميركي في 
الوقت الراهن«. وأشارت إلى أن القاهرة دعت 
املــبــعــوث األمــيــركــي لــلــقــرن األفــريــقــي جيفري 

عماد كركص

منذ فتح أول تحقيق قضائي بحق 
رفـــعـــت األســــــد، عـــم رئـــيـــس الــنــظــام 
ــار األســــــد،  ــالــــي بــــشــ الـــــســـــوري الــــحــ
وشقيق رئيس النظام السابق حافظ األسد، 
في فرنسا في العام 2014، ينظر السوريون 
تأتي  أن  يمكن  ال  أنــهــا  عــلــى  إلـــى محاكمته 
بالعدالة الحقيقية ملن كانوا ضحية بطشه؛ 
املفقودين  أو  املعتقلن  أو  القتلى  ســواء من 
أو املــنــفــيــن واملــغــيــبــن قــســرًا إلـــى الـــيـــوم. إذ 
ــــاوى املـــقـــدمـــة بـــحـــق رفـــعـــت األســــد  ــــدعـ  الـ

ّ
إن

واملــحــاكــمــة الـــتـــي يــخــضــع لــهــا فـــي فــرنــســا، 
ــة  ــدولـ ــتــــالس أمـــــــوال الـ تــتــعــلــق بــقــضــايــا اخــ
السورية وتكوين إمبراطورية مالية بقيمة 
90 مــلــيــون يــــورو عــن طــريــق االحــتــيــال، في 
حن سيكون مصير هــذه األمـــوال، في حال 
إدانته، من نصيب الخزينة الفرنسية بنسبة 
للسورين  العدالة  تحقيق  دون  مــن  كبيرة، 
حتى في هذا الجانب، بإعادة األموال إليهم، 
التي  البالد  استقرار  لحن  بها  واالحتفاظ 

تطحنها الحرب منذ عشرة أعوام.
ــجـــددًا  ــــن أمــــــس األربــــــعــــــاء مـ وبـــــــــدأت أول مـ
ــة رفـــــعـــــت األســــــــــد أمــــــــــام مــحــكــمــة  ــمــ ــاكــ مــــحــ
البالغ  املتهم  غياب  فــي  بــاريــس،  استئناف 
من العمر 83 عامًا ألسباب صحية. ويتهم 
رفــعــت األســــد بــتــكــويــن أصــــول عــقــاريــة في 
فــرنــســا بقيمة 90 مــلــيــون يـــورو عــن طريق 
االحـــتـــيـــال، وهـــو مـــا يــنــفــيــه. وكــــان الــقــضــاء 
يــونــيــو/حــزيــران من  الفرنسي حكم فــي 17 
العام املاضي، على الشقيق األصغر لحافظ 
األســـد، بالسجن أربــع ســنــوات، بعد إدانته 
بتبييض أمـــوال بــشــراء عــقــارات فــي فرنسا 
ــات، بـــاســـتـــخـــدام أمــــوال  ــيــــوروهــ بــمــاليــن الــ
عامة محّولة من سورية. كما أمرت املحكمة 
 رفعت 

ّ
بــمــصــادرة الــعــقــارات املــعــنــيــة، إال أن

األسد قدم طعنًا بالقرار فور صدوره.
تــحــقــيــق  فـــتـــح  مـــوعـــد  ــام 2014،  ــعــ الــ ومـــنـــذ 
ــد،  ــ قـــضـــائـــي فــــي فـــرنـــســـا بـــحـــق رفـــعـــت األسـ
املـــتـــهـــم بــغــســل أمـــــــوال واحــــتــــيــــال ضــريــبــي 
واخــتــالس أمــــوال ســوريــة عــامــة بــن عامي 
بــمــصــادرة  قــــــرارات  صــــدرت  و2016،   1984
مــــا ال يـــقـــل عــــن مـــنـــزلـــن ضــخــمــن يـــعـــودان 
لــه فــي حــّيــن راقــيــن فــي بـــاريـــس، ومــزرعــة 
خيول، ونحو 40 شقة، وقصر في فال دواز 
بضواحي باريس، باإلضافة إلى مكاتب في 

ليون تديرها شركات في لوكسمبورغ.
ويــنــظــر الــســوريــون املــتــضــررون مــن بطش 
رفــعــت األســـد لتسليط الــضــوء فــي القضاء 
ــره عـــلـــى مـــســـألـــة اخـــتـــالس  ــيــ الـــفـــرنـــســـي وغــ
األموال وغسلها وغيرها من القضايا التي 

خليجية، غــيــر مــبــاشــرة، ســاهــمــت حــتــى اآلن 
في رضوخ القاهرة لأمر الواقع أمام إثيوبيا، 
ــــلء الـــثـــانـــي. وقـــالـــت: »الـــقـــاهـــرة غير  بـــشـــأن املـ
مستعدة في الوقت الراهن ألزمات اقتصادية، 
أي عمل عسكري في ظل  أو عقوبات، نتيجة 
استحقاقات مالية خليجية على القاهرة خالل 
املصادر  وأوضــحــت  املقبلة«.  القليلة  األشــهــر 
أن »املــــشــــاورات األولـــيـــة مــن جــانــب مــصــر مع 
الكويت، واإلمارات، والسعودية، بشأن تجديد 
ودائع تقدر بنحو 12.5 مليار دوالر لدى البنك 
املركزي املصري، تشهد تعثرًا«، الفتة إلى أنه 
الخليجية  الــدول  »ال يوجد تفاعل من جانب 
الــثــالث مــع املطلب املــصــري بتمديد الــودائــع، 
أو على األقل إرجاء أقساطها املستحقة، وهو 
األمـــر الـــذي وضـــع اإلدارة املــصــريــة فــي مــأزق 
كبير، ربما يستتبعه تقديم تنازالت سياسية 
وإقــلــيــمــيــة، ســيــكــون مــن بينها بــال شــك أزمــة 
الـــســـد واملـــصـــالـــح الــخــلــيــجــيــة املــتــعــلــقــة بــهــا«. 
وقالت »لأسف الودائع الخليجية التي حلت 
مواعيد استحقاقها، تحولت إلى ورقة ضغط 
على مصر، تلعب دورًا كبيرًا في تحديد شكل 
املــوقــف املــصــري فــي ظــل أطــروحــات خليجية، 
لحل األزمة ال تلقى قبواًل مصريًا حتى اآلن«.

وقـــالـــت مـــصـــادر غــربــيــة إن »املــــخــــاوف الــتــي 
طرحتها القاهرة بشأن ما يمكن أن تتعرض 

ومنها إلــى فرنسا فــي وقــت الحــق. ويشير 
اقــتــصــاديــون ســـوريـــون إلــــى تــلــك الــحــادثــة 
)إفـــراغ البنك املــركــزي لصالح رفــعــت(، على 
أنها نقطة فارقة في مسيرة الليرة السورية 

نحو األسوأ إلى يومنا هذا.
ــيــــد كــبــيــر  ــــي جــعــبــتــه رصــ ــرج رفــــعــــت وفــ ــ خــ
ــال، ورصـــيـــد أكــبــر مـــن املـــجـــازر بحق  ــ مـــن املـ
املعتقلن  أبناءهم  ى 

ّ
صف الذين  السورين، 

ــزرة الــســجــن  ــجــ ــر، خـــــالل مــ ــدمــ فــــي ســـجـــن تــ
الــشــهــيــرة عــــام 1980 والـــتـــي تــلــت مــحــاولــة 
ــم ارتـــكـــابـــه  ــال حـــافـــظ األســـــــد، ومـــــن ثــ ــيـ ــتـ اغـ
للمجزرة األفظع في حماة أثناء قمع النظام 

لــه، جـــراء املـــلء الــثــانــي، لــم تكن مقنعة تمامًا 
لأطراف الدولية الفاعلة، في مقابل ما قدمته 
أديـــس أبــابــا مــن إيــضــاحــات، بــشــأن مراعاتها 
ملخاوف دولتي املصب، مصر والــســودان، في 
القاهرة  الشأن، وعــدم تضرر احتياجات  هــذا 
من املياه خالل امللء الثاني«. وأضافت »أديس 
أبـــابـــا أوضـــحـــت أن مـــا ســيــصــل ملــصــر خــالل 
الثاني،  املــلء  الجديد، ورغــم  الفيضان  موسم 
ربما يكون أكثر من التدفقات العادية في مثل 
هذا الوقت من العام، نظرًا للتوقعات الخاصة 
بزيادة هطول األمطار خالل املوسم الحالي«.

وكــشــفــت املــصــادر أن »هــنــاك عـــدم اقــتــنــاع في 
الــوقــت الــحــالــي بــاملــوقــف املــصــري، فــي مقابل 
اقـــتـــنـــاع غـــربـــي لــحــد كــبــيــر بــاملــلــف اإلثــيــوبــي 
املــتــكــامــل، والـــــذي ســبــق وحــــدد املــــلء الــثــانــي 
ــة، لــيــســت ضـــمـــن خـــطـــوات  ــيـ ــائـ كـــخـــطـــوة إنـــشـ
هناك  »ليس  وقالت  للسد«.  الفعلي  التشغيل 
تعاطف دولي مع اإلدارة املصرية بشأن أزمة 
ــــالم  مـــلـــف الـــســـد عـــلـــى عـــكـــس مــــا يــــروجــــه اإلعـ
املصري«، كاشفة أن »بعض القوى األوروبية 
ردت عــلــى الــجــانــب املــصــري بــشــأن املــخــاوف، 
بعدم تعرض مصر ألضــرار أو مخاطر خالل 
املـــلء األول كما كــانــت تـــروج وقــتــهــا، فــي حن 
كــانــت تــؤكــد إثيوبيا عــدم تــأثــر مصر خالله، 

.»
ً
وهو ما حدث فعال

القاهرة استطلعت موقف  إن  وقالت املصادر 
األمن  مجلس  مخاطبتها  قبل  الكبرى  القوى 
خـــــالل األيــــــــام املـــقـــبـــلـــة، بـــعـــدمـــا تــنــحــى الــحــل 
الــعــســكــري بشكل شــبــه تـــام، فــي ظــل تــطــورات 
جديدة متعلقة بالشريك املصري في الخرطوم، 
خــاصــة بعد نــجــاح رئــيــس حــكــومــة  الــســودان 
عــبــد الــلــه حــمــدوك فــي تغليب مــوقــف الــقــوى 
املــدنــيــة بــرفــض الــخــيــار الــعــســكــري ومــشــاركــة 
مصر في حلول عسكرية، لكون السودان ليس 
مضطرًا لهذا الحل، نظرًا لوجود حلول أخرى 
أكثر فاعلية للخرطوم، وتجنبها أزمات دولية. 
يأتي هذا في وقت قال فيه املتحدث الرسمي 
قبل  غــانــم،  املصرية محمد  الــري  باسم وزارة 
أيـــام إنـــه تــم االســتــعــداد لــكــل الــســيــنــاريــوهــات 
السد، وفقًا ألسوأ  أزمــة  املحتمل حدوثها في 
الــظــروف، مــن خــالل إدارة منظومة قوية لكل 
قطرة مياه، مضيفًا، في تصريحات صحافية، 
»لدينا 4 خطط رئيسية لتخفيف آثار أية أزمة 
محتملة«. وأخيرًا مضت إثيوبيا نحو تنفيذ 
خططها، حيث قامت بفتح البوابات العلوية 
للسد عند مستوى منسوب 540، وذلك بهدف 
لعمليات  استعدادًا  املــيــاه،  مستوى  تخفيض 
إلـــى مستوى  الــســد  الــخــرســانــة وتعلية  صــب 
قد يصل إلى 595 مترًا تمهيدًا للبدء في امللء 

الثاني لبحيرة السد.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــت  ــثـ ــ حـ ــا،  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ جـ مـــــــن 
البريطانية، في رد مكتوب على سؤال من أحد 
البريطانية  املجموعة  أعــضــاء  مــن  الـــلـــوردات 
النزاع  املشاركة في  األطــراف  املصرية، جميع 
حـــول ســد النهضة عــلــى الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بشأن ملء السد وتشغيله. وقالت إن »حكومة 
بــريــطــانــيــا تـــدعـــم جـــهـــود االتــــحــــاد األفــريــقــي 
اتــفــاق، وضمان  إلــى  الــتــوصــل  للمساعدة فــي 
إدارة موارد املياه بطريقة تضمن استخدامها 
املستدام على املدى الطويل لجميع األطراف«. 
وكـــان السفير املــصــري لـــدى واشــنــطــن، معتز 
زهــــران، أكـــد، فــي مــقــال نــشــره بمجلة »فــوريــن 
ــام، أن الــواليــات  بــولــيــســي« األمــيــركــيــة قــبــل أيــ
املـــتـــحـــدة وحـــدهـــا مـــن تــمــتــلــك الـــنـــفـــوذ الــــالزم 
االنــخــراط بحسن نية  إثيوبيا على  لتشجيع 
في املفاوضات بشأن سد النهضة، واالمتناع 

عن اإلجراءات األحادية.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير املوارد املائية 
والـــــري املـــصـــري مــحــمــد عــبــد الـــعـــاطـــي، خــالل 
ــي الـــجـــلـــســـة االفـــتـــتـــاحـــيـــة ملــلــتــقــى  مـــشـــاركـــة فــ
 
ّ
إن أمــــس األول،  االفـــتـــراضـــي  املـــنـــاخ«  »حـــــوار 

مصر »تواجه تحديات كبرى في مجال املياه، 
على رأســهــا اإلجـــــراءات األحــاديــة الــتــي يقوم 
بـــهـــا الـــجـــانـــب اإلثـــيـــوبـــي فــــي مــــا يـــخـــص ســد 
النهضة، والتي تزيد من حجم التحديات التي 
 
ّ
 عن أن

ً
تواجهها مصر في مجال املياه، فضال

97 فــي املــائــة مــن مـــوارد املــيــاه املتجددة تأتي 
من خارج الحدود«.

النتفاضة »اإلخــوان املسلمن« في فبراير/
شــبــاط مــن عــام 1982، فــدمــرت قـــوات رفعت 
املدينة، وقتلت حــوالــي 30  مــن نصف  أكثر 

ألفًا من سكانها.
ــرة الــــعــــودة إلـــى  ــ ــثـــر مــــن مـ ــعـــت أكـ حــــــاول رفـ
ــة؛ ســـــواء عـــن طـــريـــق الـــتـــوســـط لــدى  ســــوريــ
ــه، أو مــــن خـــالل  ــوتــ شــقــيــقــه حـــافـــظ قـــبـــل مــ
ــم مـــجـــمـــوعـــات أثـــــــارت قـــالقـــل لــلــتــمــهــيــد  ــ دعـ
لعودته، وال سيما خــالل أحــداث عــام 1999 
وقمعها  الــالذقــيــة  محافظة  شهدتها  الــتــي 
حــافــظ، لكن تلك املــحــاوالت بــاءت بالفشل. 
ومــــع انـــــدالع الـــثـــورة فـــي ربــيــع عــــام 2011، 
نفسه  بتقديم  لصالحه  استغاللها  حـــاول 
كــمــعــارض لــلــنــظــام، بــعــد مــحــاوالتــه إبــعــاد 
والقفز  ارتكبها،  التي  بالجرائم  عنه  التهم 
لكن  للثورة،  السياسي  املشهد  واجهة  إلــى 
املــنــتــفــضــن صـــوبـــوا فـــي تــظــاهــراتــهــم على 
جرائمه، ما جعله يستكن ملواصلة تكديس 
فــي فرنسا، بناء على ما  أبنائه  ثــروتــه مــع 
املبرر،  الثراء غير  ذلــك  السورين.  نهبه من 
ــروع«، كــــان مـــن شــأنــه  ــشــ و»الـــكـــســـب غــيــر املــ
إخــــضــــاع رفــــعــــت األســـــــد لــلــمــحــاكــمــة أمــــام 
بناء  أدى ملحاكمته  مــا  الــفــرنــســي،  الــقــضــاء 
على التهم املذكورة أعاله، وهي التهم التي 
وجــهــت لــه فــي دول أوروبـــيـــة أخــــرى، منها 
ســويــســرا وإســبــانــيــا، إذ كـــان رفــعــت األســد 
ــارات تـــقـــّدر قيمتها  ــقـ ــيـــرة عـ يــمــلــك فـــي األخـ
تصدر  أن  قبل  يـــورو،  مليون   700 بحوالي 
السلطات اإلسبانية قرارًا بمصادرتها عام 
2017 بعدما وجهت إليه تهمًا مختلفة، في 

مقدمتها غسل األموال.
والفرنسي  األوروبـــي  القضاء  تركيز  وحــول 
ــد،  ــــوال رفــعــت األسـ تــحــديــدًا، عــلــى مــســألــة أمـ
الباحث  قــال  التحقيق في جرائمه،  من دون 
 
ّ
والـــحـــقـــوقـــي الــــســــوري، رضــــــوان زيـــــــادة، إن

»االدعاء العام غالبًا ما يركز على االتهامات 
التي يشعر بأنه يمتلك وثائق وأدلــة كافية 
ــاف فـــي حــديــث مع  ــ لـــإدانـــة بــشــأنــهــا«. وأضـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »هـــــذا ال يــعــنــي تــبــرئــة 
رفعت األســد من التهم األخــرى، وإنما ليس 
هناك أدلة كافية بشأنها«. وتابع: »انتهاكات 
حقوق اإلنسان عمومًا، ومجازر حماة املتهم 
بارتكابها رفعت األسد على وجه التحديد، 
ــن الـــشـــهـــود واألدلــــــة،  ــى الــكــثــيــر مـ تــحــتــاج إلــ
الــعــام اآلن«.  ــاء  الــتــي ربــمــا ال يمتلكها االدعــ
ــا بــالــنــســبــة لـــأمـــوال املــمــكــن مــصــادرتــهــا  أمــ
واستردادها من رفعت األسد من قبل القضاء 
 »مصير هذه 

ّ
الفرنسي، فأشار زيــادة إلى أن

األموال يحدده القانون والقضاء، لكن أعتقد 
في  فرنسا  فــي  العامة  للخزينة  تذهب  أنها 

مثل حالة محاكمة رفعت األسد«.

منطقة الساحل األفريقي تشهد نشاطًا تركيًا الفتًا )راسيت إدوغان/األناضول(

يواصل القضاء الفرنسي منذ العام 2014 محاكمة رفعت األسد بتهم 
تتعلق بقضايا اختالس أموال عامة وتبييضها، بينما ال تزال جرائم الرجل 

بحق السوريين بال محاسبة
قضيةخاص

بوادر رضوخ مصري للملء 
الثاني جراء الضغوط

المالحقة بتهم االختالس 
ال تحقق العدالة لضحاياه

تقرير

تحت رحمة 
إثيوبيا

اعتبر رئيس حكومة 
السودان عبد اهلل حمدوك، 

في مقابلة مع شبكة 
»سي أن أن«، بثت مساء 
أمس األول، أن »المسائل 
المتعلقة بسد النهضة 

يمكن حلها في غضون 
أسابيع وفقًا للقانون 

الدولي«، لكنه أشار إلى أنه 
من دون اتفاق »سنكون 

تحت رحمة إثيوبيا في فتح 
السد وغلقه«.

مصادر: اإلدارة 
المصرية تجهز أوراقها 

للملء الثالث

رضوان زيادة: انتهاكات 
حقوق اإلنسان تحتاج 

لكثير من األدلة

تحولت الودائع 
المالية الخليجية إلى 

ورقة ضغط على مصر

أجريت لقاءات 
استخباراتية ثالثية لبحث 

التصور اإلماراتي

في رصيد رفعت األسد 
العديد من المجازر بحق 

السوريين

تالقت مصالح القاهرة 
وأبوظبي في الساحل 

األفريقي، إذ تحاول مصر 
مواجهة النفوذ اإلثيوبي 

هناك، فيما تعمل 
اإلمارات على مالحقة 

المصالح التركية
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أزمة 
سد النهضة

يبدو أن مصر رضخت 
لألمر الواقع، وبدأت 

االستعداد لما بعد 
الملء الثاني لسد 
النهضة اإلثيوبي، 

والحصول على 
اتفاق قبل الملء 

الثالث، خصوصًا 
بعد تعرضها إلى 

»صدمة« من دول 
خليجية، لم تتفاعل 

مع مطالب القاهرة 
بتمديد الودائع 

المالية لديها، وعدم 
وجود تعاطف 

دولي معها بشأن 
أعلنت مصر عن إدارة منظومة قوية لكل قطرة مياه )محمد الشاهد/فرانس برس(أزمة السد
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سياسة

  شرق
      غرب

بلينكن يدعو روسيا 
لوقف »عدائيتها« في 

أوكرانيا
حــــض وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي 
ــــورة(، أمــس  ــــصـ أنــتــونــي بــلــيــنــكــن )الـ
الخميس، روسيا على وقف سلوكها 
»الــعــدائــي« حــيــال أوكــرانــيــا، مشيرًا 
إلى أن قوات مسلحة روسية بأعداد 
كبرى ال تــزال منتشرة على الحدود 
بني البلدين رغم االنسحاب األخير. 
الرئيس  لقائه  ووعــد بلينكن، خــال 
زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  األوكـــرانـــي 
ــا  ــيـ فــــي كـــيـــيـــف، بــالــعــمــل مــــع أوكـــرانـ
لكي »تتمكن مــن الــدفــاع عــن نفسها 
ــن زيــلــيــنــســكــي،  ــلــ ــن عــــــــــدوان«. وأعــ مــ
مـــن جــهــتــه، أن الــتــهــديــد الــعــســكــري 

الروسي ضد باده ال يزال قائمًا.
)فرانس برس(

 
االتحاد األوروبي يضم 
3 دول لمشروع النقل 

العسكري
ســــمــــح االتــــــحــــــاد األوروبــــــــــــــي، أمــــس 
وكندا  املتحدة  لــلــواليــات  الخميس، 
ــى أحـــد  ــ والــــنــــرويــــج بـــاالنـــضـــمـــام إلــ
مشاريعه العسكرية التي تهدف إلى 
ــقـــوات واملـــعـــدات في  تــســريــع نــشــر الـ
جميع أنحاء أوروبا. ووصفت وزيرة 
ــيــــة أنـــغـــريـــت كـــرامـــب  ــاع األملــــانــ ــ ــدفـ ــ الـ
كارينباور هذه الخطوة بأنها »قفزة 

نوعية في تعاوننا امللموس«.
)أسوشييتد برس(

... ويبحث دعم 
موزمبيق

بحث وزراء دفاع االتحاد األوروبي، 
في بروكسل أمس الخميس، خططًا 
ــــب عــســكــريــة  ــــدريـ لــتــشــكــيــل بـــعـــثـــة تـ
فـــي مــوزمــبــيــق فـــي األشـــهـــر املــقــبــلــة، 
ــاعـــدة الـــحـــكـــومـــة فــــي الــســيــطــرة  ملـــسـ
على أجزاء من شمال الدولة يسيطر 
عـــلـــيـــهـــا مـــــتـــــمـــــردون. وقــــــــال مــنــســق 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة فـــي االتـــحـــاد 
األوروبــي جوزيب بوريل )الصورة( 
ــتـــطـــورات فـــي الـــبـــاد أصــبــحــت  إن الـ
لقد  فأكثر.  أكثر  القلق  تثير  »قضية 
املساعدة.  موزمبيق  حكومة  طلبت 
ــنـــحـــاول إرســـــــال مــهــمــة تــدريــبــيــة  سـ
لدينا في منطقة  التي  املهمة  )مثل( 

الساحل«.
)أسوشييتد برس(

الصين تهاجم 
مجموعة السبع

»شدة«، أمس الخميس،  دانت بكني بـ
ــن مـــجـــمـــوعـــة الـــــدول  بـــيـــانـــًا صـــــدر عــ
هم بكني بارتكاب انتهاكات 

ّ
السبع ات

حــقــوقــيــة فـــي شــيــنــجــيــانــغ والــتــيــبــت 
وهونغ كونغ. واتهم املتحدث باسم 
وانــــغ  الــصــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
بــتــوجــيــه  املـــجـــمـــوعـــة  دول  ويـــنـــبـــني 
»اتهامات ال أساس لها ضد الصني 
ــــؤون الــصــني  والـــتـــدخـــل عــلــنــًا فـــي شـ
الــداخــلــيــة«. واعــتــبــر أنــهــا منخرطة 
في »تدمير طائش ملعايير العاقات 

الدولية«.
)فرانس برس(

هونغ كونغ: سجن 
إضافي لمعارض

حــكــم عــلــى الــنــاشــط جــوشــوا وونـــغ، 
الذي يعد من أهم شخصيات الحركة 
ــدة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي هــونــغ  ــ ــؤيـ ــ املـ
ــغ، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بــالــســجــن  ــونــ كــ
ــــدة 10 أشـــهـــر إضـــافـــيـــة ملــشــاركــتــه  ملـ
الــعــام املــاضــي فــي وقــفــة احتجاجية 
ــي ذكــــــــرى قــمــع  ــ ــيــــة« فـ ــانــــونــ »غــــيــــر قــ
ــيـــان أنـــمـــني فــي  ــرات ســـاحـــة تـ ــاهـ ــظـ تـ
عــلــى  فــــي 1989. وكــــــان حـــكـــم  بـــكـــني 
ــغ بــالــســجــن 13 شـــهـــرًا ونــصــف  ــ وونـ
خال  تظاهرة  فــي  ملشاركته  الشهر 
الحراك في 2019. وأطلقت ماحقات 
قــضــائــيــة ضــــد 24 مــــن شــخــصــيــات 
ــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة.  الــــحــــركــــة املــــــؤيــــــدة لـ
وصـــدرت أحــكــام بالسجن مــا بــني 4 
و6 أشهر على ليستر شوم وتيفاني 
أقــروا  بعدما  ليونغ،  وجانيل  يوين 
في  باملشاركة  لهم  املــوجــهــة  بالتهم 

تجمع غير قانوني.
)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجّمال

بعد أكثر من 9 أشهر على زيارته لبنان حني 
التي يواجهها  الكارثة االقتصادية  ر من 

ّ
حذ

هذا البلد، عاد وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيــف لــودريــان، إلــى بــيــروت، أمــس الخميس، 
في محاولة قد تكون األخيرة لباريس إلنقاذ 
إلــى حــل أزمتي  الــهــادفــة  الفرنسية،  املــبــادرة 
لــبــنــان االقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، وتشكيل 
حــكــومــة تــتــفــرغ لــلــمــلــف اإلصــــاحــــي. وكـــان 
لــودريــان قــد استبق زيــارتــه إلــى لبنان التي 
التحذير  باستعادة  الجمعة،  الــيــوم  تنتهي 
تلّوح  التي  »العقابية«  اإلجــــراءات  مغبة  مــن 

أمس  الفرنسيني،  الصّيادين  عــشــرات  م 
ّ
نظ

الخميس، احتجاجًا قبالة جزيرة جيرسي 
القنال اإلنكليزي، شمال غربي  الواقعة في 
أوروبــا، رفضًا ملنع بريطانيا دخولهم إلى 
مــيــاه الــجــزيــرة الــواقــعــة قــبــالــة ســواحــلــهــم، 
مــــع انــــــــدالع أول نـــــــزاع كـــبـــيـــر بــــني فــرنــســا 
وبريطانيا، في مرحلة ما بعد »بريكست«، 
التوتر  وضاعف  الصيد.  بحقوق  واملتعلق 
أمس  من  أول  البريطانية،  الحكومة  إعــان 
األربعاء، إرسال سفينتني تابعتني للبحرية 
امللكية، هما »إتش إم إس سيفرن« و»إتش 
املياه  فــي  بــدوريــات  للقيام  تــامــار«،  إم إس 
حــول جيرسي و»مــراقــبــة الــوضــع«، مــا دفع 
الفرنسي للشؤون األوروبــيــة  الــدولــة  وزيــر 
كــلــيــمــان بـــون إلـــى الــتــأكــيــد، أمــــس، أن هــذه 
املــــنــــاورات »لــــن تــرهــبــنــا«. ولـــفـــت بــــون إلــى 

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة الــتــي 
يــتــركــهــا تفشي وبـــاء كـــورونـــا عــلــى اقتصاد 
الـــجـــزم  يــمــكــن  الـــجـــنـــوبـــيـــة، ال  أمـــيـــركـــا  دول 
ــتــــظــــاهــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي هـــذا  ــاط الــ ــبــ ــارتــ بــ
إيفان  اليميني  الرئيس  حكومة  ضــد  البلد، 
دوكــي، والتي دخلت أول من أمــس األربــعــاء، 
ــمـــشـــروع دوكــــي  أســـبـــوعـــهـــا الـــثـــانـــي، فـــقـــط بـ
إلـــى احــتــواء  الــضــريــبــي، والـــهـــادف  للتعديل 
ــذه الـــتـــداعـــيـــات. فــقــد أصـــبـــح دوكــــــي، وهــو  هــ
عــقــود طويلة،  رئــيــس كولومبي منذ  أصــغــر 
ينفر  الــتــي  السياسية  للشخصية  تجسيدًا 
 مـــا تــقــولــه أو تفعله. 

ّ
الــكــولــومــبــيــون مـــن كـــل

وعــلــى الــرغــم مــن أن الــرجــل ال يــحــمــل وحــده 
وزر تـــاريـــخ طـــويـــل مـــن »ســـيـــاســـة الـــخـــوف« 
فــي كــولــومــبــيــا، ومـــن الـــامـــســـاواة القياسية 
ــدم بــأي  فــي تــوزيــع الـــثـــروات، ومـــن امــتــزاج الـ
حـــراك ثـــوري، بــل حتى مــن جــنــوح املواطنني 
غالبًا نحو الــيــمــني، فــإن عــهــده الـــذي بــدأ في 
العام 2018، والــذي ُبني على مرحلة جديدة 
ــفـــق فــــي تــحــقــيــق مــــا كـــان  مــــن »الـــــســـــام«، أخـ
الهوة  يأملون منه، لجهة ردم  الكولومبيون 
بـــني الــطــبــقــات، لــيــزيــد الــفــســاد خـــال عــهــده، 
ة 

ّ
وتحكم النخبة املالية واالقتصادية، من قل

الثقة الشعبية بإمكانية اإلصاح.
فاقمت  الخلفية، وفي محيط  بناًء على هذه 
توتراته تداعيات كورونا، تجّددت التظاهرات 
في كولومبيا، مرة أخرى، منتصف األسبوع 
لحكومة  الحكومية  السياسة  ضــد  املــاضــي، 
ــــي، وهـــي لــيــســت األولـــى  الــيــمــني بــقــيــادة دوكـ
الـــذي شهد تظاهرات  مــن نوعها فــي عــهــده، 
سابقة منذ العام 2019، تراوحت مسبباتها 
بـــني عــمــلــيــات الــقــتــل الــتــي اســتــهــدفــت املــئــات 
مــــن الـــنـــاشـــطـــني الـــحـــقـــوقـــيـــني، والـــيـــســـاريـــني، 
ورفــضــًا لخططه االقــتــصــاديــة واملــالــيــة غير 
ــي الـــتـــظـــاهـــرات الـــجـــديـــدة،  ــأتــ الـــشـــعـــبـــيـــة. وتــ
مــتــرافــقــة مــع عــنــف شــرطــي وأمــنــي أدى إلــى 
 و800 جــريــح، في 

ً
ســقــوط أكــثــر مــن 20 قتيا

تأكيد منظمات حقوقية  مــع  واحـــد،  أســبــوع 
أن عـــشـــرات األشـــخـــاص أيــضــًا أصــبــحــوا في 

بــهــا بـــــاده فـــي مـــواجـــهـــة »مــعــرقــلــي تــألــيــف 
الــحــكــومــة«. وفــيــمــا الــتــقــى الــوزيــر الفرنسي، 
ميشال  الجمهورية  رئــيــس  الخميس،  أمــس 
عــون، ورئيس مجلس الــنــواب نبيه بــري، لم 
يعلن حتى عصر أمس عن أي لقاء له برئيس 

الحكومة املكلف سعد الحريري.
واســتــهــل وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، أمــس، 
زيارته إلى لبنان، بلقاء الرئيس ميشال عون 
الجمهورية(،  رئــاســة  )مــقــّر  بعبدا  قصر  فــي 
والــــذي لــم يـــدل عــلــى إثــــره بـــأي تــصــريــح. من 
جــهــتــه، أشـــار بــيــان الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة، إلــى 
الفرنسي »املراحل  أن عون عرض مع ضيفه 
التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة، وكلفة 
البيان،  الضائع إلنجازها«. وبحسب  الوقت 
فــقــد طــلــب الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مـــن لـــودريـــان 
»مـــســـاعـــدة فـــرنـــســـا والــــــــدول األوروبـــــيـــــة فــي 
استعادة األموال املهربة إلى الخارج«، مؤكدًا 
أن ذلـــك »يــســاعــد عــلــى تحقيق اإلصــاحــات 
وماحقة من أساء استعمال األموال العامة أو 
األوروبية املقدمة إلى لبنان، أو هدر األموال 
بــالــفــســاد أو بــتــبــيــيــضــهــا«. واعــتــبــر عـــون أن 
»تحقيق اإلصاحات، وفي مقدمها التدقيق 
املــالــي الـــذي يشكل الــبــنــد األول فــي املــبــادرة 
الــفــرنــســيــة، أمــــٌر أســـاســـي لــلــنــهــوض بلبنان 
واستعادة ثقة اللبنانيني واملجتمع الدولي«، 
ــة الــقــصــوى لتشكيل  ــويــ مـــشـــددًا عــلــى »األولــ

إجـــرائـــه مــحــادثــات مــع الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي 
ــــي  املــكــلــف بــالــعــاقــات مـــع االتـــحـــاد األوروبـ
أن باريس »ال  ديفيد فروست، مشددًا على 
تــرغــب فــي اســتــمــرار الــتــوتــر، بــل بالتطبيق 
الــســريــع والــكــامــل« التــفــاق »بــريــكــســت«. من 
جهتها، دعت وزيرة البحار الفرنسية أنيك 
ــــس، الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة  ــراردان، أمـ ــ ــيـ ــ جـ
إلــــى إلـــغـــاء الــقــيــود الـــجـــديـــدة الــتــي فــرضــت 
عــلــى حــصــول الــصــيــاديــن الــفــرنــســيــني على 
التراخيص للوصول إلى مياه جيرسي بعد 

»بريكست«.
ـــم صـــيـــادون فــرنــســيــون غــاضــبــون من 

ّ
ونـــظ

قبالة  أمــس،  احتجاجًا،  البريطانية  القيود 
مــيــنــاء ســانــت هيلير فــي جــزيــرة جيرسي، 
مــؤكــديــن أن حــراكــهــم ال يــهــدف إلـــى إغـــاق 
املــيــنــاء، وهـــو لــيــس »أحــــد أعــمــال الــحــرب«، 

عــــــداد املـــفـــقـــوديـــن. وفـــيـــمـــا تـــبـــدو الـــنـــقـــابـــات 
الــعــمــالــيــة، الـــتـــي انـــضـــم إلــيــهــا ذوو الــدخــل 
 على 

ً
املتوسط واملتدني من السكان، مصممة

االستمرار في حراكها واإلضراب العام، تتهم 
املــنــظــومــة الــســيــاســيــة، الــيــســار الــراديــكــالــي، 
ــارك وجـــيـــش الــتــحــريــر  ــ وحــــركــــات الـــتـــمـــرد )فــ
الــوطــنــي(، بــالــوقــوف وراء الـــحـــراك، ال سيما 
في مدينة كالي، التي تحولت إلى بؤرة عنف 
الــدولــي،  نــّدد املجتمع  وعنف مــضــاد. وفيما 
ــمـــارس ضـــد املــتــظــاهــريــن، إال أن  بــالــعــنــف املـ
الغطاء  األميركي إليفان دوكــي، يبقى  الدعم 
الذي يصعب إمكانية حدوث تغيير جذري، 
ــول الـــبـــاد  ــ لــجــهــة اســـتـــقـــالـــتـــه، أو لــجــهــة دخــ
فـــي عــمــلــيــة إصـــــاح شــامــلــة تــعــالــج مشكلة 
الامساواة الفاقعة بني الطبقات، وبني وسط 

كولومبيا وريفها.
األربــعــاء،  أمــس  مــن  أول  ودخــلــت كولومبيا، 
والتعبئة  الــتــظــاهــرات  مــن  الــثــانــي  أسبوعها 
الـــنـــقـــابـــيـــة املـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة الــيــمــيــنــيــة 
برئاسة دوكي، على الرغم من سحب األخير 
يــــــوم األحـــــــد املـــــاضـــــي، مــــشــــروعــــه لــلــتــعــديــل 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  الــقــصــر الـــرئـــاســـي لــــ
ــام الـــوزيـــر الــفــرنــســي »مــســار  عـــون عـــرض أمــ
دون  تحول  التي  والعراقيل  الحكومي  امللف 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة«، مـــعـــّبـــرًا عــــن »مــــآخــــذه« 
ــة تـــعـــاطـــي األخـــيـــر  ــقـ ــريــــري، وطـــريـ عـــلـــى الــــحــ
الــوزاريــة،  بالتشكيلة  التفّرد  يشوبها  »التي 
الجمهورية  رئــيــس  دور  تــجــاوز  ومــحــاولــتــه 

فإن بريطانيا نشرت، يوم الجمعة املاضي، 
الئحة تتضمن 41 قاربًا فرنسيًا مسموحًا 
لها بالصيد في مياه جيرسي، لكن الائحة 
»تـــتـــرافـــق مــــع مــتــطــلــبــات جــــديــــدة، لــــم يــتــم 
إبــاغ  أو  مناقشتها،  أو  حــولــهــا،  التنسيق 
ــار اتـــفـــاق  ــ ــبـــل« فــــي إطــ بــــاريــــس عــنــهــا مــــن قـ
األوروبــي.  االتحاد  من  البريطاني  الخروج 
قــبــلــت  إذا  أنـــــه  الـــفـــرنـــســـيـــة  الـــــوزيـــــرة  ورأت 
بالشروط حول جيرسي، فسيكون  باريس 
األمر »خطيرًا بالنسبة لوصولنا إلى املياه 
ــمـــاك«. وقــّدمــت  الــبــريــطــانــيــة الــغــنــيــة بـــاألسـ
التي  االنتقامية  اتها  بإجراء الئحة  باريس 
تــنــوي اتــخــاذهــا إلــى املفوضية األوروبــيــة، 
مطالبة  بريطانيا،  مع  بالتفاوض  املخولة 
إياها بالحصول على توضيحات من لندن.
مــــن جـــهـــتـــهـــم، اتــــهــــم املــــعــــارضــــون لــرئــيــس 

املــحــصــلــة، خـــال تــظــاهــرات األيــــام املــاضــيــة. 
لكن منظمات غير حكومية محلية أعلنت عن 
أرقام أعلى، خصوصًا منظمة »تمبلوريس« 
. وتظاهر 

ً
إلــى سقوط 37 قتيا التي أشــارت 

بوغوتا،  العاصمة  فــي  أمــس  مــن  أول  اآلالف 
بدعوة خصوصًا من لجنة اإلضراب الوطني، 
ــطـــاق الــــحــــراك، رافــعــني  الـــتـــي كـــانـــت وراء انـ
ــــِقــــل«. وتــجــمــع 

َ
ــــارات مـــثـــل »دوكـــــــي اســــت ــعـ ــ شـ

املــتــظــاهــرون فــي ســاحــة بــولــيــفــار فــي وســط 
الــعــاصــمــة، حــيــث مـــقـــّر الـــرئـــاســـة والـــبـــرملـــان، 
وحــيــث دارت اشــتــبــاكــات بينهم وبـــني قــوات 
الشرطة التي فرقتهم بالغاز املسيل للدموع 
أثناء محاولتهم دخول البرملان، كما توجهت 
مــجــمــوعــات مــتــظــاهــرة إلــــى مـــنـــزل الــرئــيــس. 
ــاء الـــعـــاملـــيـــة، مــراكــز  ــبــ ورصــــــدت وكــــــاالت األنــ
طاولت  تخريب  وعمليات  محترقة  للشرطة 

محطات للحافات وفروعًا ملصارف.
وكــانــت التعبئة الــعــامــة ضــد مــشــروع دوكــي 
الــضــريــبــي، قــد بــــدأت فــي 28 إبــريــل/نــيــســان 
املــــاضــــي، لــكــن الـــرئـــيـــس أعـــلـــن يــــوم الــجــمــعــة 
املـــاضـــي، مــوافــقــتــه عــلــى مــراجــعــة املـــشـــروع، 
ليعود ويسحبه من الكونغرس بعد يومني. 
ودفــع الــحــراك وزيــر املــال ألبرتو كاراسكيا، 
ــى االســـتـــقـــالـــة  ــ ــروع، إلــ ــ ــشــ ــ ــنـــدس املــ ــهـ ــو مـ ــ وهــ
يــوم اإلثــنــني املــاضــي. مــن جهته، نـــّدد دوكــي 
»التخريب العنيف« الذي يتهم املتظاهرين  بـ
 حـــوارًا كــان دعــا إليه، 

ً
بممارسته، وبــدأ فعا

لني عن الحراك. وفي األثناء، 
ّ
لكن من دون ممث

أعلن وزير الدفاع دييغو موالنو عن إرسال 
تـــعـــزيـــزات فـــوريـــة لــلــبــاد، مـــن أكــثــر مـــن 700 
جــنــدي و500 مــن الــقــوات الــخــاصــة، ملكافحة 
إلى 1800 ضابط شرطة،  الشغب، باإلضافة 
فيما أكدت الحكومة أن االضطرابات هي من 

حة.
ّ
تدبير مجموعات مسل

وفي وقت تعصف املوجة الثالثة من فيروس 
في  التظاهرات  تستمر  بكولومبيا،  كــورونــا 
الشوارع في مدن بوغوتا وميديلني وبارانكيا 
ونيفا وغيرها. لكن الحراك في مدينة كالي، 
ــر اتــســامــًا  ــثــ  األكــ

ّ
جـــنـــوب غـــربـــي الــــبــــاد، ظـــــل

بالعنف. وشهدت هذه املدينة أعنف الحوادث 
املــرتــبــطــة بــاالضــطــراب الــشــعــبــي، حــيــث أغلق 
املــتــظــاهــرون مــعــظــم الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، كما 
هوجمت العشرات من مراكز الشرطة واملباني 
ويقول  لشركات خاصة.  والتابعة  الحكومية 
إن عوامل عدة  الكولومبي،  الشأن  خبراء في 
ســاهــمــت فــي تــفــاقــم الــوضــع فــي كــالــي، إذ إن 
ـــت لــعــقــود مــتــأثــرة بــالــصــراعــات 

ّ
املــنــطــقــة ظـــل

الدائرة بني الحركات املتمردة والدولة، وكذلك 
بني األخيرة وتجار املخدرات، باإلضافة إلى 

وفرة الساح املنتشر في املنطقة.
)العربي الجديد(

وأكد  البرملان«.  بثقة  حكومة جديدة تحظى 
ــلــــة بـــذل  الـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي عـــزمـــه »مــــواصــ
الجهود للوصول إلى نتائج عملية في هذه 
املــســألــة، عــلــى الــرغــم مــن الــعــوائــق الــداخــلــيــة 
باتباع  املعنيني  تجاوب  وعــدم  والخارجية، 
األصـــــول الـــدســـتـــوريـــة واملــنــهــجــيــة املــعــتــمــدة 
ــت أوســـــاط  ــالــ ــكــــومــــات«. وقــ ــي تـــألـــيـــف الــــحــ فــ

بعد إعــان لندن أرســال سفينتني تابعتني 
للبحرية امللكية، للقيام بدوريات في املياه 

حول جيرسي. 
وتـــربـــط الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة املـــنـــاورات 
ــاء املـــاضـــي،  ــثـــاثـ ــاريــــس، يــــوم الـ بــتــهــديــد بــ
الجزيرة  التي تغذي  الكهرباء  بقطع شبكة 
من األراضي الفرنسية، كإجراء »انتقامي«، 
الـــقـــيـــود الــبــريــطــانــيــة الـــجـــديـــدة،  ردًا عـــلـــى 
ما  ملرحلة  التجاري  االتفاق  مع  املتعارضة 
بعد »بريكست«، املبرم بني لندن وباريس. 
وقــــالــــت وزيــــــــرة الـــبـــحـــار الـــفـــرنـــســـيـــة أنــيــك 
ــراردان، فـــي جــلــســة اســتــمــاع للحكومة  ــيــ جــ
أمام الجمعية الوطنية )البرملان الفرنسي(، 
اتخاذ  إلــى  الــوصــول  تأسف إلمكانية  إنها 
مثل هذه اإلجراءات، لكن الحكومة »ستقوم 
الـــوزارة،  لــذلــك«. وبحسب  بها، إذا اضطرت 

غالبية  من  موافقة  يلقى  ال  الــذي  الضريبي، 
السكان، وكذلك من معظم األحزاب السياسية 
ــولـــت  ــات. وتـــحـ ــابــ ــخــ ــتــ ــانــ الــــتــــي تـــتـــحـــضـــر لــ
الــتــظــاهــرات مـــن املــطــالــبــة بــســحــب املـــشـــروع، 
الذي كان بدأ الترويج له منذ منتصف العام 
املـــاضـــي، إلـــى املــطــالــبــة بــتــغــيــيــر الــســيــاســات 
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة واألمــنــيــة، ومـــن أجــل 
ــفـــرت أعــمــال  ــة انــتــهــاكــات الــشــرطــة. وأسـ ــ إدانـ
ــل،  الــعــنــف، عـــن مــقــتــل 24 شــخــصــًا عــلــى األقــ
وفقًا ألحــدث تقرير صــادر عن هيئة »الدفاع 
عــن الــشــعــب« الــعــامــة لحماية الــحــقــوق، كما 
تحّدثت الهيئة يــوم اإلثــنــني املــاضــي، عــن أن 
هــنــاك 87 مــفــقــودًا. وســقــط 846 جــريــحــًا في 

ــرة ووازنـــــــة  ــيـ ــبـ ــتـــات ســـيـــاســـيـــة كـ ــكـ وعـــــــزل تـ
نــيــابــيــًا«. فــي حــني ســمــع عـــون مــن لـــودريـــان، 
 فرنسا 

ّ
بحسب املصادر، »كامًا واضحًا بأن

في  املــســؤولــني  مــع  تعاطيها  طريقة  ستغّير 
 سريع«.

ٍّ
لبنان إن لم يخرجوا بحل

إلـــى ذلـــك، اجــتــمــع الـــوزيـــر الــفــرنــســي برئيس 
فــي قصر عني  بـــري،  اللبناني نبيه  الــبــرملــان 
ــار  ــة الــــبــــرملــــان(، فــــي إطــ ــاســ الــتــيــنــة )مـــقـــر رئــ
املوعَدْين الرسمينْي الوحيَدْين ضمن جدول 
الفرنسية  الـــدوائـــر  لــم تكشف  الـــذي  اتــه  لــقــاء
ربطًا  للتعديل  قابل  ــه 

ّ
أن باعتبار  تفاصيله، 

لــودريــان في  التقى  املـــشـــاورات. كما  بنتائج 
في  الفرنسي  السفير  )مــقــر  الصنوبر  قصر 

لبنان( مجموعات من الحراك املدني.
الزيارة  قــدرة  على  كثيرًا  مراقبون  ل  يعوِّ وال 
ــام تــألــيــف الــحــكــومــة  ــ فـــي تــعــبــيــد الــطــريــق أمـ
الــلــبــنــانــيــة، نــظــرًا لعمق الــخــافــات بــني عــون 
والحريري الذي بدأ يفكر جديًا في االعتذار 
أنــهــا حاسمة  يــعــتــبــرون  والــتــصــعــيــد، لكنهم 

لناحية تحديد مصير املبادرة الفرنسية.
وكــــان لــــودريــــان شـــــّدد، عــشــيــة زيــــارتــــه، على 
ــالــــة شــــديــــدة الــلــهــجــة إلـــى  ــه ســـيـــوّجـــه رســ ــ أنـ
املـــســـؤولـــني الـــســـيـــاســـيـــني، مــــؤكــــدًا أن بــــاده 
لون تشكيل 

ّ
»ستتعامل بحزٍم مع الذين يعط

الحكومة، وقد اتخذت تدابير وطنية ليست 
سوى البداية«.

الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جــونــســون 
حيلة  الخاف  واستخدام  األزمــة  بتصعيد 
التي  واإلقليمية  املحلية  االنتخابات  خال 

شهدتها إنكلترا واسكتلندا وويلز أمس. 
وتعد جيرسي أكبر جزر القنال البريطاني، 
ــــي مــنــطــقــة تـــابـــعـــة لـــلـــتـــاج الــبــريــطــانــي،  وهـ
مــن ساحل  بــالــقــرب  الــذاتــي  بالحكم  تتمتع 

شمال فرنسا. 
وتـــقـــول الــســلــطــات الــفــرنــســيــة إن املــوافــقــة 
فرنسيًا  قــاربــًا   41 دخـــول  على  البريطانية 
الــجــزيــرة، جــاء بعد تقديم 344 طلبًا،  ملــيــاه 
ــا يــعــنــي رفــــض ســلــطــات جــيــرســي مــئــات  مـ
الطلبات األخرى. وكانت باريس قد هّددت، 
األســــبــــوع املــــاضــــي، بـــــإجـــــراءات انــتــقــامــيــة 

أخرى، تتعلق بالخدمات املالية.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

حرب أفغانستان

األميركية تتجّمع فيها ومنها ستغادر إلى 
بادها أو إلى حيث تقرر واشنطن، وفق ما 
أكـــده الــقــائــم بــأعــمــال وزيـــر الــدفــاع األفغاني 

الجنرال ياسني ضياء أخيرًا.
مــن جهتها، قـــررت الــحــكــومــة األفــغــانــيــة أن 
ــقـــواعـــد فـــي املــســتــقــبــل  تــســتــفــيــد مـــن تــلــك الـ
الخاصة،  القوات  تحديدًا  الجيش،  لتدريب 
إذ أعلنت أن قاعدة أنتونيك الواقعة بجانب 
ــانـــي، ســتــكــون مــركــزًا  ــغـ فــيــلــق لــلــجــيــش األفـ
على  وتجهيزها،  الخاصة  القوات  لتدريب 

كابول ـ صبغة اهلل صابر

بــاتــت املـــخـــاوف الــتــي عــّبــر عنها 
كــثــيــرون فـــي أفــغــانــســتــان بــشــأن 
ــال وتــــوســــعــــه بــني  ــتــ ــتــ عـــــــودة االقــ
مع  »طــالــبــان«،  وحــركــة  األفغانية  الحكومة 
بــدء الــواليــات املــتــحــدة سحب مــا تبقى من 
قــواتــهــا مــطــلــع مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي، واقــعــًا 
 معارك شرسة 

ّ
معاشًا على األرض، في ظل

مندلعة منذ أيام في أقاليم مختلفة، ليزيد 
ذلك من التكهنات بشأن الوضع في الفترة 
الــتــطــورات  ــــذي ستحكمه هـــذه  املــقــبــلــة، والـ

امليدانية.
وتنفيذًا ملا قرره الرئيس األميركي جو بايدن 
من سحب قوات باده من أفغانستان بحلول 
ــدأت الـــقـــوات  ــ 11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــقـــبـــل، بـ
ــقـــوات  ــى الـ ــ األمـــيـــركـــيـــة تــســلــيــم قـــواعـــدهـــا إلـ
األفــغــانــيــة. وهــــذا األســــبــــوع، ســلــمــت قــاعــدة 
جنوب  هلمند  إقليم  فــي  الشهيرة  أنتونيك 
الــبــاد إلــى الجيش األفــغــانــي، ومــن املتوقع 
الــقــواعــد فــي األيـــام املقبلة،  أن تسلمه بــاقــي 
عـــدا قــاعــدة بـــاغـــرام الــواقــعــة قـــرب العاصمة 
األفغانية كابول، والتي تعد من أكبر القواعد 
الـــقـــوات   

ّ
أفــغــانــســتــان، إذ إن فـــي  األمــيــركــيــة 

أن تــبــقــى تــحــت االســــم نــفــســه. فــي الــســيــاق، 
قال املحلل األمني، محمد إسماعيل وزيري، 
وهـــو مــوظــف فــي وزارة الـــدفـــاع األفــغــانــيــة، 
 
ّ
ــد«، إن ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــع »الــــعــــربــــي الـ ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ فـ
»الــحــكــومــة األفــغــانــيــة قـــررت االســتــفــادة من 
 الــقــواعــد الــتــي تخليها الـــقـــوات األمــيــركــيــة، 
ألنــــهــــا صـــمـــمـــت بــــطــــرق مــتــيــنــة ومــحــكــمــة، 
والـــجـــيـــش يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا فــــي املــســتــقــبــل«. 
ــد أنــــشــــت إلـــى  ــواعــ ــقــ الــ  »هـــــــذه 

ّ
وأوضــــــــح أن

جـــانـــب قـــواعـــد الـــجـــيـــش، بـــهـــدف الــتــنــســيــق 
املسلحة ضد  العمليات  الطرفني خال  بني 

حركة طالبان«.
األميركية  القواعد  وتستمر عمليات إخاء 
األفــغــانــي، وســط  الــجــانــب  إلـــى  وتسليمها 
»طالبان« هجمات   حركة 

ّ
شــن من  مخاوف 

خال هذه العمليات، خصوصًا أنها أكدت 
أخيرًا، أن جميع الخيارات مفتوحة أمامها 
الــدوحــة  اتــفــاق  واشنطن  »نقضت«  أن  بعد 
أفغانستان بحلول  مــن  قواتها  ــخــرج 

ُ
ت ولــم 

األول من مايو/أيار الحالي، كما نّص عليه 
ــفـــاق املـــوقـــع فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 2020.  االتـ
وكــان قــال املتحدث باسم »طــالــبــان«، ذبيح 
الله مجاهد، إن مسلحي الحركة »يتنظرون 
ــر الــقــيــادة«. لــكــن الــقــيــادي الــســابــق في  أوامــ

الحركة، ووزير العدل في حكومتها املقالة، 
السيد أكبر آغا، أكد في حديث مع »العربي 
الـــجـــانـــب  بــــني   »املــــبــــاحــــثــــات 

ّ
أن الــــجــــديــــد«، 

األمــيــركــي وطــالــبــان مــســتــمــرة فـــي الــدوحــة 
بشأن االنسحاب، والطرفني قد يصان إلى 
حــل وســـط، وهــو إخـــراج الــقــوات األميركية 
والــــدولــــيــــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان بـــحـــلـــول شــهــر 
املــقــبــل، ولــيــس 11 سبتمبر،  يــولــيــو/تــمــوز 

مقابل أال تستهدف طالبان هذه القوات«.
 املـــحـــلـــل األمــــنــــي، الـــجـــنـــرال عــتــيــق 

ّ
غـــيـــر أن

الــلــه أمــرخــيــل، استبعد أن تــقــوم »طــالــبــان« 
بـــأي عــمــل مــســلــح ضـــّد الـــقـــوات األمــيــركــيــة، 
 هــذه األخــيــرة وعــدت بــرّد قــاٍس 

ّ
ال سيما أن

إذ مـــا اســتــهــدفــت قـــواتـــهـــا. وقــــال أمــرخــيــل، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »ال أظن 
 طــالــبــان ســتــجــرؤ فــي الـــظـــروف الــراهــنــة 

ّ
أن

والدولية  األميركية  القوات  استهداف  على 
وهـــي تــغــادر أفــغــانــســتــان، ألن ذلـــك سيزيد 
وجه  في  مجددًا  ويضعها  عليها،  الضغط 
القوات الدولية. وبداًل من ذلك، بدأت الحركة 
تصّب اهتمامها على العمليات ضد القوات 

األفغانية«.
 الــقــوات األمــيــركــيــة كــانــت تتمركز 

ّ
يــذكــر أن

أفغانستان في  فــي  قــواعــد كبيرة  فــي سبع 
الفترة األخــيــرة هــي: قاعدة قندهار جنوب 
الباد، ومزار شريف شمال الباد، وباغرام 

قــرب كــابــول، وأنــتــونــيــك فــي هلمند، وشني 
دند غرب أفغانستان، ولوجر وسط الباد، 
وجـــال أبـــاد شـــرق أفــغــانــســتــان. وقـــد قامت 
بإخاء ثاث من هذه القواعد، هي جال أباد 
ولوجر وشني دند، قبل إعان بايدن سحب 
جميع قــوات بــاده بحلول سبتمبر املقبل. 
ومــع إخـــاء قــاعــدة أنتونيك هــذا األســبــوع، 
تبقى ثـــاث قــواعــد رئــيــســيــة، هــي قــنــدهــار، 
ومــزار شريف وبــاغــرام. وانخفض مجموع 
القواعد مطلع  الجنود األميركيني في هذه 
إلى 2500 جندي، بحسب ما  الحالي  العام 
الثاني  يناير/كانون  فــي  البنتاغون  أعــلــن 
املــاضــي. وســبــق أن كــان لــلــقــوات األميركية 

قواعد صغيرة في مديريات كثيرة، ولكنها 
أغلقتها خال عام 2014.

ــا في  ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة قـــواعـــدهـ وتــخــلــي الــ
أفــغــانــســتــان، فـــي خــضــم مــوجــة شــرســة من 
هجمات حركة »طالبان« في أقاليم مختلفة. 
وفـــي أحـــدث تــطــورات املــعــارك عــلــى األرض، 
ــان« أمــــس الــخــمــيــس،  ــبـ ــالـ أعــلــنــت حـــركـــة »طـ
»الــســيــطــرة عــلــى مــديــريــة بــغــان الــقــديــم في 
بعد  وذلــك  أفغانستان،  شمال  بغان  إقليم 
استسام 200 من عناصر األمن، ومصادرة 
كمية كبيرة من األسلحة والذخيرة«، وفق ما 
قال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد 
فــي تــغــريــدة على تــويــتــر. وكــانــت »طــالــبــان« 

األربــــعــــاء، سيطرتها  أمـــس  مـــن  أول  أعــلــنــت 
على مــديــريــة بــوركــه فــي إقليم بــغــان، بعد 
معارك ضارية مع القوات األفغانية. وتعتبر 
مــديــريــة بــوركــه مــن املــنــاطــق اإلستراتيجية 
ــا تــــربــــط الــــعــــديــــد مــن  ــهــ ــم، إذ إنــ ــيــ ــلــ فــــي اإلقــ
الــبــعــض، وسيطرة  بــني بعضها  املــديــريــات 
الــحــركــة عــلــيــهــا، يــجــعــل مــنــاطــق أخــــرى في 
خطر. كذلك، قتل تسعة عسكريني في هجوم 
ملــســلــحــني عــلــى مـــركـــز لــلــجــيــش فـــي منطقة 
جرخك باإلقليم ذاته أول من أمس األربعاء، 
اعتقال »طالبان« 16 عنصرًا من   عن 

ً
فضا

»العربي  الجيش، وفق ما قال مصدر أمني لـ
ــبــــان« أمــــس،  ــالــ ــالـــت »طــ الــــجــــديــــد«. كــــذلــــك، قـ
إنــهــا ســيــطــرت عــلــى ســد دهــلــي بــنــد الــواقــع 
فــي مديرية شــاه ولــي كــوت بإقليم قندهار 
باسم  املتحدث  بحسب  أفغانستان،  جنوب 

الحركة قاري يوسف.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع األفغانية، 
فــي بــيــان أمـــس، قــتــل 63 مسلحًا مــن حركة 
»طــالــبــان« وإصــابــة 29 آخــريــن بــجــروح في 
عمليات للجيش األفغاني في مديرية شني 
دنــد بإقليم هــرات املــجــاور إليـــران فــي غرب 
 
ّ
أن الدفاع  أفغانستان. كما ذكر بيان وزارة 

قوات الجيش تمكنت أيضًا من قتل 36 من 
عــنــاصــر »طـــالـــبـــان«، وفــتــح الــطــريــق املمتد 
الـــذي أغلقه  إقــلــيــمــي هلمند وقــنــدهــار  بــني 

مسلحو الحركة قبل أربعة أيام.
وكـــانـــت الــســلــطــات األفــغــانــيــة قـــالـــت األحـــد 
لــلــحــكــومــة  الـــتـــابـــعـــة  ــــوات  ــقـ ــ الـ  

ّ
ــــي، إن ــــاضـ املـ

»طــالــبــان«  تــمــّكــنــت مــن صـــّد هــجــوم كبير لـــ
عــلــى مــديــنــة لــشــكــركــاه مــركــز إقــلــيــم هلمند 
الجنوبي، وقتل أكثر من 100 مسلح، بينهم 

عناصر من تنظيم »القاعدة«، على حد قول 
الحكومة املحلية في اإلقليم، وهو ما نفته 
العنيفة  املـــواجـــهـــات  وتــســتــمــر  ــبـــان«.  ــالـ »طـ
بني الطرفني في ضواحي مدينة لشكركاه، 
بينما اضطرت نحو ألف أسرة للنزوح هربًا 
ــت وزارة الــدفــاع األفغانية 

ّ
مــن املــعــارك. وبــث

 ساح 
ّ
 مصورًا أخيرًا، ادعت فيه أن

ً
تسجيا

األفغاني يستهدف عناصر وقيادات  الجو 
الحركة في ضواحي لشكركاه.

وليس الحال مختلفًا في إقليمي تخار في 
ــراه فـــي الـــغـــرب، حــيــث تستمر  ــ الــشــمــال، وفـ
ــقــــوات األفــغــانــيــة  املــــعــــارك الــطــاحــنــة بـــني الــ
و»طـــالـــبـــان«. فــفــي تـــخـــار، قــتــل قــبــل يــومــني 
ثــمــانــيــة مـــن عــنــاصــر الـــشـــرطـــة فـــي هــجــوم 
فــي منطقة  نــقــطــة عــســكــريــة  ملسلحني عــلــى 
قــولــبــره بــمــديــنــة تــالــقــان مــركــز اإلقــلــيــم. في 
قــتــل 19 من  الــــدفــــاع  ــــت وزارة  ادعـ املـــقـــابـــل، 

عناصر »طالبان« وإصابة 27 آخرين.
وكـــان الــبــرملــان األفــغــانــي قــد اســتــجــوب أول 
مـــن أمــــس األربــــعــــاء، الــقــائــم بــأعــمــال وزيـــر 
ــنـــرال يـــاســـني ضـــيـــاء، ورئــيــس  ــاع الـــجـ ــدفــ الــ
لتقديم  االســتــخــبــارات أحمد ضياء ســـراج، 
ــــي الـــبـــاد  ــري فـ ــجــ ــا يــ ــ إيــــضــــاحــــات حــــــول مـ
البرملان  وكانت جلسة  الحالي.  والتصعيد 
سرية، ولكن القائم بأعمال وزير الدفاع قال 
 12 إقليمًا أفغانيًا تشهد هجمات 

ّ
عقبها، إن

منسقة وكــبــيــرة لــحــركــة »طــالــبــان« حــالــيــًا، 
حــيــث تـــــدور مـــعـــارك طــاحــنــة بـــني الــجــيــش 
ــقـــوات   »الـ

ّ
ــدد عــلــى أن ــه شــ ــة. إال أنــ ــركـ والـــحـ

األفغانية قادرة على الدفاع، ولن تستطيع 
طـــالـــبـــان أن تــســيــطــر عـــلـــى أي مـــديـــريـــة أو 

إقليم«.

)Getty/دخلت التظاهرات في كولومبيا أسبوعها الثاني )خوانشو توريس

)Getty/تدور معارك شرسة بين القوات األفغانية و«طالبان« في أقاليم عدة )ماركوس يام

حّذر لودريان من معاقبة معرقلي تأليف الحكومة اللبنانية )حسين بيضون(

األميركية  القوات  إخالء  عملية  تتواصل  بينما 
ــا الــعــســكــريــة فــي أفــغــانــســتــان  ــده ــواع ق
وتسليمها للجيش األفغاني تمهيدًا لالنسحاب 
الكامل بحلول 11 سبتمبر المقبل، تدور معارك 
شرسة في أقاليم عدة بين القوات الحكومية 
طرف  كــل  يدعي  حيث  »طــالــبــان«،  وحــركــة 

تحقيق انتصارات على الطرف اآلخر

قضية

القوات األميركية 
تنسحب و»طالبان« 

توسع سيطرتها

هجمات منسقة 
وكبيرة لحركة »طالبان« 

في 12 إقليمًا

قد تصل واشنطن 
و»طالبان« التفاق حول 

االنسحاب بحلول يوليو

أدى العنف األمني 
لسقوط أكثر من 20 قتيًال 

و800 جريح

يتراجع التعويل على 
إمكانية حدوث اختراق 

في ملف األزمة اللبنانية، 
تزامنًا مع زيارة وزير 

الخارجية الفرنسي جان 
إيف لودريان إلى بيروت 

والتي بدأها أمس

دخلت التظاهرات في 
كولومبيا ضد حكومة 
إيفان دوكي، أسبوعها 

الثاني، لتتخطى المطالب 
سحب مشروع التعديل 

الضريبي، للوصول إلى 
عدالة اجتماعية

ُقتل اإلعالمي األفغاني نعمت اهلل روان، والذي يشغل منصب المتحدث 
باسم وزارة المالية حاليًا، في هجوم مسلح في مدينة قندهار جنوب 
باسم  المتحدث  وقال  أفغانستان. 
ناصر  جمال  قندهار،  إقليم  أمن 
إن  محلية،  إعالم  لوسائل  باركزاي، 
الناحية رقم 14 من  روان قتل في 
اغتيال  مدينة قندهار في عملية 
مجهولون  مسلحون  نفذها 
الجهات  أن  وأضــاف  بالفرار.  الذوا 
وهي  التحقيق،  باشرت  المعنية 
مرتكبي  إلــى  لــلــوصــول  تسعى 

الجناية.

اغتيال إعالمي

كولومبيا: تفاقم النفور من حكومة دوكي
رصد

الحدث
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مساع ٍلتشريع دستور خاص باإلقليم

حراك سياسي في كردستان

ال يتطلب إقرار الدستور 
باإلقليم موافقة 

السلطات في بغداد

بغداد ـ براء الشمري

يــشــهــد إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــعــراق 
ــارك فــيــه  ــ ــــشـ ــا ســـيـــاســـيـــا، تـ ــ ــراكـ ــ حـ
حــكــومــة وبـــرملـــان اإلقــلــيــم وقـــوى 
ــــور خـــاص  ــتـ ــ ــلــــة، لـــتـــشـــريـــع دسـ ــة فــــاعــ ــ ــــرديـ كـ
لإلقليم، الــذي يتمتع بحكم شبه ذاتــي منذ 
الـــغـــزو األمــيــركــي لــلــعــراق فـــي الـــعـــام 2003، 
الــثــاث،  الــكــرديــة  ويضمن منح املــحــافــظــات 
أربيل، والسليمانية، ودهوك، وضعا خاصا 

كإقليم واسع الصاحيات.
وأكــــد مــســؤولــون فـــي أربـــيـــل أن الـــهـــدف من 
وضــع دستور خــاص باإلقليم يأتي إلنهاء 
الــخــافــات داخــــل الــقــوى الــفــاعــلــة، وتــشــريــع 
عرف أو نهج ثابت في ما يتعلق بالرئاسة 
ورئـــاســـة الــحــكــومــة وبــاقــي املــنــاصــب بــدون 
 عن وضع أطر قانونية للكثير 

ً
احتكار، فضا

من األجهزة واملؤسسات وعدم تركها عرضة 
لاجتهادات الشخصية أو القضائية، وهي 
منذ  اإلقليم  منها محافظات  تعاني  مسألة 
السنوات األولى لاحتال األميركي للعراق.
وال يتطلب إقرار الدستور الداخلي الجديد 
إلقليم كردستان موافقة السلطات في بغداد، 
إذ يــعــتــمــد عــلــى إقــــــراره فـــي بـــرملـــان اإلقــلــيــم 
ومـــن ثـــم عــرضــه عــلــى االســتــفــتــاء الــشــعــبــي، 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى نـــســـبـــة 51 فــــي املــــائــــة مــن 
أصـــوات املستفتني. إال أنــه فــي حــال تضمن 
فـــقـــرات أو بـــنـــودا تـــتـــعـــارض مـــع الــدســتــور 
فإن   ،2005 الــعــام  منذ  النافذ  للعراق،  الــعــام 
لــلــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــعــلــيــا حـــق نقضه 
، وهو ما يجعل من مسألة 

ً
واعتباره باطا

عرض تفاصيله على بغداد والتوافق عليها 

متطور، وهناك من النضج الذي وصل إليه 
إقليم كردستان ما يمكنه من كتابة دستور 
خاص به«، معتبرًا أنه »ال يوجد أي تعارض 
بـــني دســـتـــور اإلقـــلـــيـــم والـــدســـتـــور الــعــراقــي 

االتحادي«.
وشــــــــــــدد عـــــضـــــو فـــــــي االتـــــــــحـــــــــاد الــــوطــــنــــي 
ــربـــي  ــعـ ــديــــث مــــع »الـ ــانــــي، فــــي حــ ــتــ الــــكــــردســ
الجديد«، على ضرورة أن يكون الحوار بشأن 
دستور إقليم كردستان واسعا، ليشمل قوى 
الــحــوارات  السلطة واملــعــارضــة، موضحا أن 
مع القوى الكردية املعارضة ستكون شاقة، 
بــد منها، ألن الدستور ينبغي أن  أنــه ال  إال 
القوى  أن  إلــى  األطــــراف. ولفت  يمثل جميع 
الكردية ناقشت عددًا من األبــواب الرئيسية 
الدستور،  يــراد تضمينها في مسودة  التي 
ــقــــوق والـــــحـــــريـــــات والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــالــــحــ كــ
ــابــــات ومـــخـــصـــصـــات مــحــافــظــات  ــتــــخــ واالنــ

مبينا  صاحياتها،  بــني  والــتــداخــل  اإلقليم 
نحو  االنتقال  املقبلة ستتضمن  املرحلة  أن 
تركيز األفكار وكتابتها بهدف التوصل إلى 

صيغ متفق عليها لفقرات الدستور.
واعتبر النائب عن تحالف »عراقيون« علي 
الــذي يقصده مسؤولو  »الدستور  أن  مانع 
ــــواه الــســيــاســيــة يــهــدف لتنظيم  اإلقــلــيــم وقـ
واالقتصادية  واألمنية  السياسية  العملية 
ــــن قــبــل  ــه مـ ــيــ ــة، والــــلــــجــــوء إلــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
ــراف املــــوجــــودة فـــي اإلقـــلـــيـــم، كــمــصــدر  ــ ــ األطـ
»الـــعـــربـــي  ــر«. وأضـــــــــــاف، لــــ ــ ــثــ ــ تـــحـــاكـــم ال أكــ
ــذه الــقــوى  الـــجـــديـــد«، أن الــنــقــاشــات بـــني هــ
بغداد  حــوارات بني  بالتزامن مع  مستمرة، 
ــل لـــحـــل الـــكـــثـــيـــر مــــن املـــشـــاكـــل الــتــي  ــ ــيـ ــ وأربـ
غــالــبــا مــا تــكــون عقبة عــلــى طــريــق تحسني 
العاقة بــني املــركــز واإلقــلــيــم. لكنه دعــا، في 
الـــوقـــت ذاتــــــه، إلــــى »عـــــدم تــضــمــني دســتــور 
تتناقض  أن  يمكن  فــقــرات  كــردســتــان  إقليم 
مــع الــدســتــور الــعــراقــي االتــحــادي، إذ إن أي 

تعارض سيؤدي إلى عدم االستقرار«.
وكان برملان إقليم كردستان العراق صادق، 
فــي الــعــام 2009، عــلــى مــســودة دســـتـــور، إال 
أنه لم يتم استكمال إجــراءات املوافقة عليه 
لجنة  تــم تشكيل   2015 وفــي  نهائي.  بشكل 
ضـــمـــت 21 عــــضــــوًا، ســمــيــت »لـــجـــنـــة كــتــابــة 

تتمكن  لم  لكنها  كــردســتــان«،  إقليم  دستور 
هــي األخـــرى مــن إكــمــالــه. وتمنح املـــادة 120 
مـــن الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي اإلقــلــيــم حـــق وضــع 
بـــه، يــحــدد هيكل السلطات  دســتــور خـــاص 
فيه وصاحياتها، وآليات ممارستها، على 
أال يــتــعــارض مــع دســتــور الـــدولـــة الــعــراقــيــة 

الصادر في العام 2005.
وبـــحـــســـب أســــتــــاذ الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
جامعة بغداد حسان العيداني، فإن الدستور 
العراقي ضمن لألقاليم حق تشكيل دساتير 
خــــاصــــة بــــهــــا، شـــــــرط عـــــــدم تــــعــــارضــــهــــا مــع 
»الــعــربــي  ــح، لـــ ــ ــ الـــدســـتـــور االتــــحــــادي. وأوضـ
أن  اإلقليم يجب  فقرات دستور  أن  الجديد«، 
تخضع للتدقيق قبل اعتمادها لضمان عدم 
تناقضها مع ما نص عليه الدستور العراقي. 
ولــفــت إلــى أن »إقــلــيــم كــردســتــان يمثل كيانا 
يضم مؤسسات، وله اختصاصات، وتجري 
يمكن  ذلــك  كــل  دوريــــة.  انتخابية  عملية  فيه 
أن يسير بشكل أفضل في حال وجد دستور 
يضمن العمل ضمن االختصاصات املمنوحة 
إلقــلــيــم كـــردســـتـــان«، مــعــتــبــرًا أن »الــخــطــوة ال 
مماثلة  خــطــوة  أنــهــا  عــلــى  يــمــكــن تصنيفها 
الستفتاء االنفصال الذي نظمه اإلقليم نهاية 
2017، ويمكن التعامل معها في إطار قانوني 

تنظيمي ال أكثر«.

أعاد إقليم كردستان 
العراق تحريك عجلة 

إقرار دستور خاص به، 
يهدف إلى تنظيم 

العملية السياسية واألمنية 
واالقتصادية فيه، وسط 

ترجيحات بأن يتم عرض 
مسودته على بغداد 

تجنبًا ألي مشاكل بينهما 
مستقبًال

)Getty( يحتاج إقرار الدستور لموافقة 51 % من المستفتين عليه

أمرًا مرجحا، تجنبا ألي مشاكل مستقبلية، 
لــتــصــفــيــر  تـــســـعـــى  أربــــــيــــــل  أن  خــــصــــوصــــا 
ــغــــداد، واملـــضـــي بــاتــفــاقــات  مــشــاكــلــهــا مـــع بــ
أبـــرزهـــا الــنــفــط والـــغـــاز والــــحــــدود اإلداريـــــة 
لإلقليم واملنافذ الحدودية مع تركيا وإيران 

وقضية مرتبات البيشمركة.
ــلــــحــــزب االشــــتــــراكــــي  وقــــــــال األمــــــــني الـــــعـــــام لــ
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، مــحــمــد الــحــاج 
ــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي الـــثـــاثـــاء  ــ ــمــــود، فـ مــــحــ
ــن جــمــيــع األحــــــزاب  ــــي، إن مــمــثــلــني عــ ــــاضـ املـ
ــي إعــــــــداد مـــســـودة  ــاركـــون فــ ــيـــشـ الــــكــــرديــــة سـ
دســتــور اإلقــلــيــم، مشيرًا إلــى أنــه نــاقــش هذه 
القضية مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
أخــيــرًا.  السليمانية  محافظة  فــي  الــبــارزانــي 
ــرار بــشــأن  ــ ــــه ســيــتــم اتــــخــــاذ قــ ــــى أنـ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
مــشــروع الــدســتــور بــعــد عــقــد اجــتــمــاع قريب 
للقوى الكردية، متحدثا عن أن »أغلب فقرات 
ــع وجــــــود مــاحــظــات  ــــزت، مــ ــــجـ ــتــــور أنـ الــــدســ

يجري النقاش بشأنها«.
وكــان الــبــارزانــي زار، األربــعــاء املــاضــي، مقر 
املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ــــل. وأوضــــــــح بــيــان  ــيـ ــ ــي أربـ ــانـــي فــ ــتـ ــكـــردسـ الـ
لرئاسة اإلقليم أن البارزاني أجرى حوارات 
ــادة الــــحــــزب بـــشـــأن دســــتــــور اإلقـــلـــيـــم،  ــ مــــع قــ
والــتــهــيــئــة لــانــتــخــابــات، وقـــضـــايـــا أخــــرى. 
وقــبــل ذلـــك الــتــقــى رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان، 
االتحاد  قيادات من حزبي  السليمانية،  في 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، والــتــغــيــيــر، حيث 
تمت مناقشة قضايا مشتركة، بينها إعداد 
مـــســـودة الـــدســـتـــور. وكـــانـــت هــيــئــة الــرئــاســة 
في برملان إقليم كردستان حــددت منتصف 
مايو/ أيار الحالي موعدًا لتلقي ماحظات 
الـــقـــوى الـــكـــرديـــة بـــشـــأن مـــســـودة الــدســتــور. 
قهوجي،  منى  البرملان  سكرتير  وأوضــحــت 
الشهر املــاضــي، أن األطــــراف الــكــرديــة سبق 
أن اتفقت على أكثر من 70 مادة في دستور 
تــوقــفــت بسبب  اإلجــــــــراءات  أن  إال  اإلقـــلـــيـــم، 

تداعيات جائحة كورونا.
وقـــــال الـــقـــيـــادي فـــي »الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني«، ماجد شنكالي، إن البارزاني 
بحث مع القوى الكردية عددًا من القضايا، 
ــح،  بــيــنــهــا مـــشـــروع دســـتـــور اإلقــلــيــم. وأوضــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »كــتــابــة الــدســتــور  لـــ
املــؤســســات في  أمـــرًا مهما جــدًا لبناء  تمثل 
اإلقـــلـــيـــم«. ولــفــت إلــــى أن »إقــلــيــم كــردســتــان 
ــــوره. وهــــنــــاك رغــبــة  ــتـ ــ تـــأخـــر فــــي كـــتـــابـــة دسـ
السيادة  فيه  تــكــون  إلعـــداد دســتــور محكم، 
لــلــقــانــون واملــؤســســات ومــواطــنــي اإلقــلــيــم«. 
وأضاف »الهدف من الدستور هو بناء إقليم 




