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للحديث تتمة...

عودة »جبهة تحرير تيغراي«:  مخاوف من صراعات إثنية

قبل ساعات من اجتماع لمجلس األمن الدولي لبحث موضوع سد النهضة اإلثيوبي، 
ال يزال الخالف مسيطرًا بين واشنطن وبكين وموسكو، بشأن الصورة التي سيخرج بها 
برزت مشكلة أخرى، إذ إن  بيان أو توصية. كما  أو  االتفاق، وما إذا كان بشكل قرار 

الدعوة لوقف الملء الثاني اآلن لن تتحقق عمليًا

 القاهرة ــ العربي الجديد 
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

مطلعة،  دبلوماسية  مصادر  كشفت 
قبول مصر  عن  الجديد«،  »العربي  لـ
بــشــكــل مــبــدئــي مـــشـــروع الــــقــــرار، أو 
الــبــيــان، الــــذي أعــدتــه تــونــس، وعــرضــتــه على 
بمجلس  والحاليني  الدائمني  األعضاء  الــدول 
األمـــن مــســاء أمـــس األول بــشــأن ســد النهضة 
اإلثـــيـــوبـــي. ولــكــنــهــا حـــاولـــت طــــوال الــســاعــات 
املـــاضـــيـــة، قــبــل عــقــد الــجــلــســة املــرتــقــبــة الــيــوم 
عدة  الــقــرار  إلــى  أن تضيف  القضية،  ملناقشة 
نصوص، لضمان وجود وساطة دولية واسعة 
دافـــعـــة لــلــمــفــاوضــات، انــتــهــاء بــالــتــوصــل إلــى 
اتفاق ملزم وشامل. ويتضمن املشروع، الذي 
املصادر،  بحسب  اآلن،  حتى  رسميًا  يعلن  لم 
ــوة مــصــر  ــ ــ ثــــاثــــة بــــنــــود رئـــيـــســـيـــة، أولــــهــــا دعـ
والــــســــودان وإثــيــوبــيــا الســتــئــنــاف الــتــفــاوض 
بــدعــوة مــن رئــيــس االتــحــاد األفــريــقــي واألمــني 
ــام لـــأمـــم املـــتـــحـــدة، لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق  ــعـ الـ
يــضــمــن تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة فـــي إثــيــوبــيــا وعـــدم 
وقوع ضرر جسيم على دولتي املصب. والبند 
إلــى االتفاق  الثاث  الــدول  أن تتوصل  الثاني 
الثالث  النهائي خــال 6 أشــهــر. والبند  املــلــزم 
اتــخــاذ إجــــراءات  الــــدول عــن  أن تمتنع جميع 
أو تصرفات تقّوض التوصل إلى حل نهائي، 
الثاني  املــلء  بما في ذلــك امتناع إثيوبيا عن 
بصورة منفردة. وأضافت املصادر أن الواليات 
ــتـــحـــدة تـــدعـــم بـــشـــدة املــــشــــروع الــتــونــســي،  املـ
ــادرة  ــبــ ــه شـــبـــه مــتــطــابــق مــــع املــ ــ خـــصـــوصـــًا أنـ
األمــيــركــيــة الـــتـــي قــدمــهــا املـــبـــعـــوث األمــيــركــي 
للقرن األفريقي جيفري فيلتمان للدول الثاث 
توجد  أنــه  وأوضحت  املاضي.  مايو/أيار  في 
عـــدة خــافــات داخــــل مــجــلــس األمــــن، ال سيما 
حول  وموسكو،  وبكني  واشنطن  ممثلي  بني 

طبيعة الصورة التي ربما يخرج بها مثل هذا 
املشروع حال التوافق عليه، في شكل قرار أم 
بيان أو توصية. وحول هذه النقطة ثار خاف 
بني الدول املنخرطة في االتصاالت واملقابات 
في نيويورك، حول الشكل القانوني املفترض 
ملــثــل هـــذا الــتــدخــل. وتــتــجــه مــعــظــم األصــــوات، 
الحالي ملجلس األمن،  الرئيس  ومنها فرنسا 
 للفصل 

ً
إلـــى أن يــكــون هـــذا الــتــصــرف تــفــعــيــا

ــم املـــتـــحـــدة، والــــذي  ــ الـــســـادس مـــن مــيــثــاق األمـ
يــجــعــل مـــن صــاحــيــات مــجــلــس األمــــن تقديم 
ــلـــدول األطـــــــراف في  ــدات لـ ــاعـ تـــوصـــيـــات ومـــسـ
نزاع للتوصل إلى حل، وبموجب هذه الرؤية 
لن يكون القرار ملزمًا. وأوضحت املصادر أن 
التوصية األممية، حال صدورها، لن تتطرق 
إلـــى تــفــاصــيــل املـــفـــاوضـــات بــعــد اســتــئــنــافــهــا، 
وبــالــتــالــي ســيــتــطــلــب األمــــر اجــتــمــاعــًا جــديــدًا 
للدول الثاث، تحت رئاسة االتحاد األفريقي 
وبــحــضــور فــريــق الــوســطــاء الـــدولـــيـــني، الـــذي 
تــحــاول مــصــر حــالــيــًا تــوســيــعــه لــيــتــم تحديد 
خريطة طريق للمفاوضات. وتميل األصوات 
حــالــيــًا إلـــى اعــتــمــاد املــقــتــرح الــســودانــي، الــذي 
تحدث عنه باستفاضة في الساعات املاضية 
الــري السوداني ياسر عباس، املتواجد  وزيــر 
حـــالـــيـــًا فــــي نــــيــــويــــورك، بـــحـــيـــث يـــتـــم تــقــســيــم 
املـــفـــاوضـــات إلـــى مــرحــلــتــني، أوالهـــمـــا عاجلة 
تخص قواعد امللء ككل، والثانية تنتهي خال 
إلى  للتوصل  املذكورة سابقًا،  الستة  الشهور 
اتفاق على جميع قواعد التشغيل وااللتزامات 
القانونية الخاصة بفض املنازعات والتحكيم 

عند الخاف.
وبحسب املصادر فإن مصر والسودان طلبتا 
ــقـــي قــائــمــة مـــن الـــشـــروط  ــريـ ــاد األفـ ــحــ مـــن االتــ
الــواجــب تــوافــرهــا لتفعيل هــذا املــقــتــرح، الــذي 
سيتم بموجبه القبول باستمرار امللء الثاني 
ــعــــروف على  لــلــســد حــالــيــًا دون مــشــاكــل، واملــ

املــســتــوى الــفــنــي بــأنــه لــن يــكــون سببًا فــي أي 
ضـــرر خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة. ولــكــن خطورته 
تـــكـــمـــن فــــي أن إثـــيـــوبـــيـــا ســتــمــســك بــتــابــيــب 
 دون شريك أو 

ً
التحكم في مياه النيل مستقبا

رقيب، متخذة من سابقة ملئها السد مرتني، 
بــقــرار ســيــادي، حــجــة لــلــخــروج عــن أي اتــفــاق 
إبــرامــه مــع مصر والــســودان، وإقدامها  يمكن 
التشغيل  التدفق ومعدالت  على تغيير نسب 

أديس أبابا ـ العربي الجديد

تــثــيــر عــــودة »جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي« إلــى 
مــديــنــة مــيــكــيــلــي، عــاصــمــة إقــلــيــم تــيــغــراي 
ــر يــونــيــو/حــزيــران  ــ شــمــالــي إثــيــوبــيــا، أواخـ
املاضي، بعد نحو تسعة أشهر من طردها 
ــيـــوبـــي،  ــد الـــجـــيـــش اإلثـ ــيـــم عـــلـــى يــ ــلـ مــــن اإلقـ
مــخــاوف مــن تــفــّجــر صــــراع دمــــوي آخـــر في 
الحكومة  أطلقتها  تــهــديــدات  بــعــد  اإلقــلــيــم، 
ــتــــزاع  ــة الـــجـــمـــعـــة املــــاضــــيــــة بــــانــ ــيــ ــوبــ ــيــ اإلثــ
مجددًا،  الجبهة  مــن  اإلقليم  على  السيطرة 
إذا اقتضت الضرورة. ومن املحتمل أن يفاقم 
تـــدهـــور الـــوضـــع األمـــنـــي مـــن تــــردي الــحــالــة 
اإلنــســانــيــة فـــي اإلقــلــيــم املــتــنــازع عــلــيــه بني 
نوفمبر/ منذ  أحمد  أبــي  الجبهة وحكومة 
 عــن أبــعــاد 

ً
تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، فــضــا

هذه الصراع وتداعياته األمنية والسياسية 
بني دول القرن األفريقي، خصوصًا إريتريا 

والسودان.
انــــدالع صـــراع مسلح  أن  ويــرجــح محللون 

بني فترة وأخرى، أخذًا في االعتبار استنادها 
الدائم التفاق املبادئ، املوقع بني الدول الثاث 
في مــــارس/آذار 2015، الــذي يجيز لها إعــادة 
ضبط الــقــواعــد مــن وقــت آلخـــر، وأن اإلخــطــار 
املـــســـبـــق الـــوحـــيـــد الــــــذي تــكــلــف بــــه إثــيــوبــيــا، 
ضمن االتفاق، هو إخطار دولتي املصب بأية 
ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة 

الضبط لعملية تشغيل السد.
ــة أخـــــــــرى فــي  ــلـ ــكـ ــر هـــــــذه الــــنــــقــــطــــة مـــشـ ــيــ ــثــ وتــ
ــات واملــــشــــروع الـــتـــونـــســـي، وهــــي أن  ــاوضـ ــفـ املـ
الـــدعـــوة لــوقــف املــــلء الــثــانــي اآلن لــن تتحقق 
عمليًا تحت أي بــنــد. وأوضــحــت املــصــادر أن 
الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي لــهــذه الــنــقــطــة لـــن يتحقق 
إلــى مصر  إثيوبيا خطاب جديد  إال بتوجيه 
والــــســــودان تــحــدد فــيــه بـــصـــورة دقــيــقــة حجم 
ــام  الــتــي سيتم تخزينها يــومــيــًا، واألرقـ املــيــاه 
اإلنــجــاز  على ضــوء حجم  حــالــيــًا،  املستهدفة 
الـــواقـــعـــي الـــحـــالـــي فـــي تــعــلــيــة املـــمـــر األوســــط 
ــع اعـــطـــاء  ــ ــات الـــيـــومـــيـــة مـ ــرفــ ــتــــصــ لـــلـــســـد، والــ
ضمانات باستمرار تشغيل فتحتي تصريف 
املياه من السد لبحيرة سد الروصيرص حتى 
نهاية فــتــرة املـــلء الــثــانــي. ومــن املــشــاكــل التي 
تتسبب في حساسيات أيضًا بالنسبة ملصر 

الحكومة  بــني  تيغراي  إقليم  فــي  مــن جديد 
ــيــــغــــراي«،  ــر تــ ــريـ ــبــــهــــة تـــحـ اإلثــــيــــوبــــيــــة و»جــ
ــــدول  ــذه املـــــــرة، وأن الـ ــ ســيــشــمــل املــنــطــقــة هـ
املجاورة لإلقليم لن تكون بمنأى عن نزاع 
الحرب  آثـــار  مــن  بقي  مــا  عسكري سيلتهم 
العسكرية الطاحنة السابقة. كما أن أطرافًا 
اليد  املقبلة  املرحلة  في  لها  دولية ستكون 
ــنــــي لــإلقــلــيــم  ــرار األمــ ــقــ ــتــ ــولـــى فــــي االســ الـــطـ
مـــن جــهــة والــســيــاســة اإلثــيــوبــيــة مـــن جــهــة، 
بسبب الــنــزاع املــائــي واألمــنــي فــي املنطقة. 
وال تــتــوقــف املــخــاوف عــنــد ذلـــك، بــل يتوقع 
لــنــزاع تيغراي تأثيرات  يــكــون  أن  مــراقــبــون 
ســلــبــيــة عــلــى تــمــاســك إثــيــوبــيــا الـــداخـــلـــي، 
ففي حــال انــتــصــرت »جبهة تــيــغــراي« على 
قوميات  ذلــك  سيشجع  اإلثــيــوبــي،  الجيش 
ومــجــمــوعــات أخـــرى عــلــى مــواجــهــة الــقــوات 
ثم  ومــن  منها،  مناطق  وانــتــزاع  الحكومية 
بناء تحالفات على أساس نظام الفيدرالية 
اإلثنية بني القوى املناهضة ملشروع رئيس 

الوزراء أبي أحمد وحزبه.
وعن أسباب عودة »جبهة تحرير تيغراي« 
إلــــى مــديــنــة مــيــكــيــلــي، يـــقـــول مـــديـــر املــعــهــد 
ياسني  الشعبية  للدبلوماسية  اإلثــيــوبــي 
ــع »الـــعـــربـــي  ــاي، فــــي حـــديـــث مــ ــقـ ــعـ أحـــمـــد بـ
ــد«، إن »ذلــــــك يــخــضــع لــتــفــســيــرات  ــديــ ــجــ الــ
وروايـــات عــدة، من أبــرزهــا روايــة الحكومة 
ــبــــاب  ــا انـــســـحـــبـــت مـــــن اإلقــــلــــيــــم ألســ ــأنــــهــ بــ
إنــفــاذ القانون  إنــهــاء عملية  إثــر  إنــســانــيــة، 
دخولها  التي شرعنت  للحكومة،  بالنسبة 
الــعــســكــري إلـــى اإلقــلــيــم تــحــت حــجــة فــرض 
ــقــــضــــاء عـــلـــى الـــنـــفـــوذ  ــادة الـــــدولـــــة، والــ ــيــ ســ
الــعــســكــري لجبهة تــحــريــر تــيــغــراي، والــتــي 
الباد،  على  تمثل حاليًا خطرًا عسكريًا  ال 
خصوصًا على حكومة أبي أحمد«. ويشير 
بـــأن »جبهة  الـــروايـــة األخــــرى تفيد  إلـــى أن 
تــحــريــر تــيــغــراي« انــتــصــرت عــلــى الــجــيــش 

في املشروع، والذي ربما يكون أقل مما تطمح 
إلــيــه الــقــاهــرة لكنه ســيــكــون مــرضــيــًا ارتــبــاطــًا 
بــالــظــروف الــتــي أحــاطــت بــعــقــد الــجــلــســة، هو 
ــنـــص يــمــكــن تــفــســيــره بــــصــــورة واســـعـــة  أن الـ
تمنع مصر من استخدام القوة في أي لحظة 
ولذلك تسعى  واملــلء،  اإلنشاء  لوقف عمليات 
الــنــص، لتجعل املشروع  إلــى تحرير  الــقــاهــرة 
األزمــة،  من  الفنية  الجوانب  على  فقط  ساريًا 
لــلــمــصــادرة عــلــى تــصــرفــاتــهــا  تــمــتــد  دون أن 
املستقبلية. واجتمع وزير الخارجية املصري 
سامح شكري في اليومني املاضيني مع جميع 
والحاليني  الــدائــمــني  األعــضــاء  الـــدول  ممثلي 
بمجلس األمن، مؤكدًا لهم حرص القاهرة على 
الــوديــة والسلمية، وعــدم  الــنــزاع بالطرق  حــل 
اإلثيوبية عن تهديد مصر  االدعـــاءات  صحة 
لــهــا عــســكــريــًا، مــطــالــبــًا بــاملــشــاركــة فـــي وضــع 
اإلثيوبيني باملسار  ضمانات حقيقية اللتزام 

التفاوضي املثمر وعدم االلتفاف عليه.
السودانية مريم  الخارجية  وزيـــرة  قــادت  كما 
ــهـــدي تـــحـــركـــات دبــلــومــاســيــة في  الــــصــــادق املـ
نــيــويــورك لحشد الــتــأيــيــد ملــوقــف بــادهــا من 
أمـــس األول، سلسلة  ــقـــدت،  الــنــهــضــة. وعـ ســـد 
من االجتماعات، شملت سفراء الــدول الدائمة 

اإلقليم  إلى  العودة  من  اإلثيوبي، وتمّكنت 
بــعــد أن حــظــيــت بـــدعـــم وتــأيــيــد مـــن ســكــان 
انتصارًا عسكريًا  اإلقليم، وهو ما أكسبها 
على الجيش، ومكسبًا سياسيًا على حساب 
حــكــومــة أبـــي أحـــمـــد، مــضــيــفــًا أن الــحــكــومــة 
ــلــــيــــم بــالــتــركــيــز  بـــــــررت خــــروجــــهــــا مــــن اإلقــ
عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات الــخــارجــيــة التي 
ال  باملنطقة،  تحدق  والتي  حاليًا  تواجهها 
سيما األزمـــة الــحــدوديــة مــع الــســودان، إلى 
التي تمثل حاليًا  النهضة  أزمة سد  جانب 
تحديًا كبيرًا بالنسبة إلثيوبيا التي تعطي 
أولوية قصوى ملواجهة أي عدوان خارجي، 
خصوصًا بعد لجوء مصر والــســودان إلى 
اســتــراتــيــجــيــة الــــردع الــعــســكــريــة، مــن خــال 
ــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة بــني  ــ ــنـ ــ إجـــــــراء مـ
الــخــرطــوم والــقــاهــرة، وهــو مــا يقلق فعليًا 
حكومة أبي أحمد بدل اإلنشغال بالتوترات 
بعقاي،  ياسني  وبحسب  الداخلية.  األمنية 
فإن من أسباب انسحاب الحكومة من إقليم 
تـــيـــغـــراي االســـتـــجـــابـــة لــلــضــغــوط الـــدولـــيـــة 
بــهــدف الــحــد مــن الــتــأثــيــرات اإلنــســانــيــة في 
اإلقليم إثر تداول أخبار عن حدوث مجاعة 
وشــيــكــة فــي اإلقــلــيــم، إلـــى جــانــب أنــبــاء عن 
مــجــازر بــحــق ســكــان اإلقــلــيــم، لــكــن الجبهة 
ســتــتــحــّمــل بــعــد اســتــيــائــهــا عــلــى اإلقــلــيــم 
مـــســـؤولـــيـــة مــــا ســـيـــحـــدث فـــيـــه مــــن مــشــاكــل 

أمنية وإنسانية.
ــودة »جـــبـــهـــة تــحــريــر  ــ ــ وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن عـ
تيغراي« إلى اإلقليم، إال أن األوضاع األمنية 
فيه قابلة لانفجار ما لم تكن هناك هدنة 
دائــمــة بــني الــجــبــهــة والــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة، 
الــــتــــي تــــواجــــه تـــحـــديـــات داخـــلـــيـــة وأخـــــرى 
ــات  ــراعـ ــن الـــصـ ــيـــرًا عــ ــأثـ ــة ال تـــقـــل تـ ــيـ ــارجـ خـ
العسكرية والسياسية املفتوحة في اإلقليم.

من جهته، يتوقع الباحث السوداني املقيم في 
أديس أبابا عباس محمد صالح، في حديث 

بمجلس األمــــن وغــيــر الــدائــمــني. وعـــبـــرت، في 
لــقــاء مــع الــســفــيــر الــصــيــنــي تــشــانــغ جــــون، عن 
تطلع الــخــرطــوم ألداء بــكــني دورهــــا املــهــم في 
املــجــلــس لــدعــم اتـــخـــاذ خـــطـــوات تــعــزز املــســار 
األفريقي من أجل التوصل التفاق ملزم يراعي 
مــصــالــح جــمــيــع األطـــــــراف وفــــي فـــتـــرة زمــنــيــة 
البريطانية  السفيرة  املهدي  وأبلغت  محددة. 
بــاربــرا ودوارد أن الــســودان ظــل يــؤكــد أهمية 
الــثــاث املعنية بــســد النهضة،  الــــدول  تــوصــل 
إلـــى اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم يضمن مصالحها. 
وأشارت إلى تطلع الخرطوم ملواصلة االتحاد 
األفريقي وساطته في موضوع سد النهضة، 
مع تعزيزها بمشاركة جهات دولية وإقليمية 
أخــــــــرى، وفـــــق إطــــــار زمـــنـــي واضــــــح ومـــحـــدد، 
لضمان وصول العملية إلى غاياتها املرجوة. 
ونقلت إلى سفير فيتنام دانغ دين كوي رؤية 
السودان ملا يمكن أن يتخذه مجلس األمن من 
حادي يهدد 

ُ
قرارات تتمثل في رفض أي إجراء أ

أمــن وســامــة الطرفني اآلخــريــن. وأكــد أعضاء 
بمتابعة  املعنية  املصغرة  العربية  املجموعة 
العربية املعتمد  الجامعة  قــرار مجلس  تنفيذ 
ــران املـــاضـــي  ــزيـ ــيـــو/حـ ــة فــــي 15 يـــونـ ــالـــدوحـ بـ
دعمهم الكامل واملطلق ملوقف السودان ومصر.

مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن يــتــحــّول الــنــزاع 
فـــي تــيــغــراي إلـــى صــــراع أمــهــري-تــيــغــرانــي 
في املدى املنظور لعدد من األسباب، أولها 
الـــعـــداوة املــســتــفــحــلــة بـــني نــخــبــتــي تــيــغــراي 
على  الصراع  يفاقمها حاليًا  التي  وأمهرة، 
ــة بـــني الــطــرفــني،  بــعــض املـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـ
ــراع مــصــيــري لــكــا الــطــرفــني. ثاني  وهـــو صـ
الحكومة  عــدم سيطرة  األسباب يتمثل في 
ــا عـــلـــى قــــوات  ــابــ الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي أديــــــس أبــ
املحلية  أمهرة وأجندتها  إقليم  ومليشيات 
ذات الــطــابــع الــقــومــي فــي ظــل صــعــود تيار 
القوميني بأمهرة حاليًا. أما الثالث فيرتبط 
املنطقة  في  بالوكالة  الحرب  باستراتيجية 
يكون خيارًا  وقــد  تيغراي  إقليم  الستنزاف 

 لـــدى الــحــكــومــتــني فــي أديـــس أبــابــا 
ً
ــا

ّ
مــفــض

وأسمرة، وسيكون إقليم أمهرة حائط صد 
أمام قوات تيغراي. ويشير إلى أن »الصراع 
ذا طابع  البداية  كــان من  إقليم تيغراي  في 
أكثر  املقبلة منه ستكون  إقليمي، واملراحل 
اإلقليمية  التداعيات  ستكون  لذا  وضوحًا، 
إلــى ان  معقدة وربما خطيرة جــدًا، بالنظر 
هذا الصراع سيجر إريتريا والسودان إلى 

نفق هذه الحرب، ألسباب مختلفة«.
في سياق متصل، يقول عباس صالح »إن 
على  تيغراي ستؤثر سلبًا  نـــزاع  تــداعــيــات 
تماسك إثيوبيا الداخلي، فانتصار مسلحي 
جــبــهــة تــيــغــراي ســيــشــجــع قــومــيــات أخـــرى، 
خصوصًا في إقليم أوروميا، على مواجهة 

منها،  مــنــاطــق  وانـــتـــزاع  الحكومية  الــقــوات 
ومـــن ثــم بــنــاء مــشــتــركــات وطــنــيــة مــع كيان 
إقليم تيغراي على أساس نظام الفيدرالية 
االثنية بني كافة القوى املناهضة ألبي أحمد 
وحزبه الجديد«. ويشير صالح إلى أن الحل 
أجل  من  اإلثيوبي،  الحكومة  رئيس  يد  في 
النسيج  في  والنزاعات  الخافات  ردم هوة 
ــوات األوان،  ــ االجــتــمــاعــي اإلثـــيـــوبـــي قــبــل فـ
ويكمن ذلــك فــي إجـــراء حـــوار وطــنــي شامل 
مــــع جــمــيــع األطــــــــراف املـــعـــارضـــة ملــشــروعــه 
ترتيبات  عنه  تنتج  الــوحــدوي،  النهضوي 
ســـيـــاســـيـــة جـــــديـــــدة بــــمــــشــــاركــــة الـــفـــاعـــلـــني 
إلــى مصالحة  الــبــاد، تقود  فــي  الرئيسيني 
وطنية تؤسس لنظام حكم جديد بالباد، 
الــصــراع  ومــن هــذا املنطلق سيكون مــحــور 
الــســيــاســي بـــني خـــيـــار الــفــيــدرالــيــة اإلثــنــيــة 
املشروع  تيغراي« من جهة، وبــني  »جبهة  لـ
املــــركــــزي والـــــوحـــــدوي لـــحـــزب »االزدهـــــــــار« 

برئاسة أبي أحمد من جهة ثانية.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــبــاحــث الـــســـودانـــي في 
»إن  كاوير،  القادر  عبد  األفريقية  النزاعات 
ــــودة الـــنـــزاع إلــــى إقــلــيــم تــيــغــراي ســتــؤثــر  عـ
أمــن الحدود بني إثيوبيا  بشكل كبير على 
الخرطوم  »حكومة  أن  معتبرًا  والــســودان«، 
عــودة جبهة تحرير  الرابحة من  تبدو هي 
تيغراي إلى اإلقليم من جديد، كورقة ضغط 
ــن أجـــــل تــحــقــيــق مـــكـــاســـب فــــي مـــلـــف ســد  مــ
النهضة مــن جهة، والــخــاف الــحــدودي مع 
أديس أبابا من جهة ثانية«. ويشير كاوير 
العالقني  اإلثيوبيني  الاجئني  أن ملف  إلــى 
ــلـــديـــن هــــي مــســألــة  ــبـ ــلـــى الـــــحـــــدود بــــني الـ عـ
إثــيــوبــيــا،  مــن   

ً
حـــا تنتظر  أخــــرى،  إقليمية 

ــــي إعـــــــــادة تــــوطــــني الـــاجـــئـــني  خـــصـــوصـــًا فـ
تتطور  ال  تيغراي، حتى  إقليم  من  الفارين 
األزمــة اإلنسانية في اإلقليم وعند الحدود 

بني البلدين إلى مرحلة الكارثة.

تميل األصوات في مجلس األمن إلى اعتماد مقترح وزير الري السوداني )إبراهيم حميد/فرانس برس(

استعرضت »جبهة تيغراي« قواتها في ميكيلي أخيرًا )ياسويوتشي شيبا/فرانس برس(

أسامة علي

تتوزع أسباب فشل ملتقى الحوار 
السياسي الليبي في التوافق حول 

أساس دستوري لالنتخابات وآلياتها، 
بني اإلرادة واإلدارة، فضعف إدارة 
البعثة األممية املشرفة على عملية 

التوافق داخل امللتقى واضحة، كما 
أن أعضاء امللتقى لم تكن لديهم إرادة 
للمضي نحو إنقاذ البالد بنقلها إلى 

املراحل الدائمة من خالل انتخابات 
حرة نزيهة من دون أن ينتقل معها 

املتمترسون باملشهد والرافضون 
ملغادرته. كانت البعثة األممية في عهد 
إدارة الدبلوماسية األميركية ستيفاني 

وليامز، أكثر حزمًا وإصرارًا على 
وصول امللتقى إلى توافق إلنتاج 

سلطة سياسية موّحدة عبر العديد 
من املقترحات التي أخرجت األزمة 
من عنق الزجاجة، فأعضاء امللتقى 

الـ75 عندما اختارتهم وليامز بعناية 
كانوا يمثلون مختلف الشرائح 

السياسية والفاعلني االجتماعيني، 
وفيما نصفهم كانوا ممثلني لألطراف 

على األرض، اختارت النصف اآلخر 
كممثلني لألطياف املهمشة. لكن 

سريعًا ما انحازت الشريحة األخيرة 
للطرفني املتخاصمني بسبب ضعف 

إدارة البعثة في عهد مبعوثها الجديد 
يان كوبيتش. وعلى الرغم من إعالن 

اللجنة االستشارية املكّونة من 17 
عضوًا من امللتقى، عن توافق كبير 

حول النقاط الخالفية في القاعدة 
الدستورية املقترحة من اللجنة 

القانونية، قبل يوم واحد من بدء 
الجلسة العامة للملتقى، إال أن النتائج 

جاءت عكسية تمامًا، وبدأت الخالفات 
تتصاعد منذ اليوم األول. فقد أصر 
أنصار اللواء املتقاعد خليفة حفتر 
على تمرير القاعدة الدستورية من 

ن حفتر من 
ّ
دون تعديالت ليتمك

الترشح من دون أن تقصيه شروط 
التنازل عن الرتبة العسكرية واملنصب 

والجنسية األجنبية.
في ظل هذا االنسداد، برزت أصوات 
تطالب بحل امللتقى واختيار جسم 
ن من وضع حل 

ّ
توافقي آخر، ليتمك

جذري لألساس االنتخابي، لكن 
ذلك لقي معارضة وانتقادًا واسعًا، 
فاملدة الزمنية لم تعد تسمح بذلك، 
والخالفات ستزداد. من املتوقع أن 
تنجح الضغوط الدولية في إرغام 

كل هذه األطراف على التوافق على 
األساس الدستوري، لكنه سيكون 
 ويلبي مطالب ومطامع كل 

ً
هزيال

املتمترسني في املشهد للمرور إلى 
املرحلة املقبلة، ألن الفاعلني الدوليني 
لم يسبق لهم أن فرضوا ضمانات 

ألي حل طيلة عمر األزمة في البالد. 
يبقى الحل هو حل امللتقى، لكن هذا 

األمر يتطلب إرادة ليبية حقيقية، 
وإدارة أممية فعلية ما دامت األخيرة 
استحوذت على قرار الحل والتأزيم 

في امللف الليبي.

تضع عودة »جبهة 
تحرير تيغراي« إلى 

ميكيلي عاصمة إقليم 
تيغراي، بعد أشهر من 
الصراع مع الحكومة 

اإلثيوبية، أكثر من احتمال 
أمام تطور األوضاع، بين 

تجدد النزاع المسلح، 
وانتفاض أقليات أخرى

بعد  وإثيوبيا  إريتريا  بين  األمني  التعاون  مستقبل  عن  مراقبون  يتساءل 
اتهامات  بعد  خصوصًا  المشهد،  إلى  تيغراي«  تحرير  »جبهة  عودة 
ــت إلـــى الــقــوات اإلريــتــريــة  ــه ُوج
إقليم  سكان  بحق  مجازر  بارتكاب 
تصّدعات  بروز  عن  فضًال  تيغراي، 
)الــصــورة(  أحمد  أبــي  عالقة  في 
مع الرئيس اإلريتري أسياس أفورقي. 
مستقبل  ــول  حـ ــًا  ــض أي وكــذلــك 
العالقات بين أديس أبابا ومقديشو، 
الصومالية  الحكومة  تواجه  إذ 
اإلقليم  إلى  مجندين  بإرسال  تهمًا 

المتنازع عليه في إثيوبيا.

العالقة مع إريتريا والصومال
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  شرق
      غرب

مسؤول إسرائيلي: األسد 
قيّد حركة اإليرانيين

قــــال مـــســـؤول عــســكــري إســرائــيــلــي 
بارز إن رئيس النظام السوري بشار 
ــيــــرًا عـــلـــى خـــطـــوات  األســــــد أقــــــدم أخــ
ــقـــوات  ــة الـ ــــى تــقــيــيــد حـــركـ تـــهـــدف إلـ
ــة واملـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــابـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
لــطــهــران فـــي ســـوريـــة بــشــكــل كــبــيــر. 
ونقل موقع »وااله«، أمس األربعاء، 
عن املسؤول الذي لم يذكر اسمه، أن 
قــرار األســد تقييد حركة اإليرانيني 
ــــى مـــحـــاولـــة مـــنـــع حــــدوث  يـــهـــدف إلـ
احــتــكــاكــات بينهم وبـــني املــواطــنــني 
الــســوريــني، ومـــن أجـــل تــوفــيــر بيئة 
تسمح ببدء مشاريع إعادة اإلعمار.
)العربي الجديد(

مباحثات مغربية 
إسرائيلية في الرباط

أجرى املدير العام لوزارة الخارجية 
اإلســرائــيــلــيــة، ألـــون أوشــبــيــز، أمــس 
األربـــعـــاء، مــبــاحــثــات فــي العاصمة 
املــغــربــيــة الـــربـــاط، مـــع املـــديـــر الــعــام 
للشؤون السياسية بوزارة الشؤون 
ــــزوغ،  ــؤاد يـ ــ الـــخـــارجـــيـــة املـــغـــربـــيـــة فــ
ــه بـــيـــان  ــ ــا أفـــــــاد بـ ــ وذلـــــــك بـــحـــســـب مـ
مقتضب نشرته الخارجية املغربية 
عبر صفحتها على »فيسبوك«. ولم 
البيان تفاصيل حــول ماهية  يــورد 

املباحثات.
)األناضول(

تسوية جديدة في ريف 
دمشق

ــات بـــني الــلــجــان  ــفـــاوضـ تــســتــمــر املـ
ــزيــــة والــــوجــــهــــاء فــــي مــديــنــة  املــــركــ
الــصــنــمــني بـــريـــف مــحــافــظــة درعـــا 
الــغــربــي وفـــي مــنــطــقــة درعــــا البلد 
ــا، جــنــوب ســوريــة،  فــي مــديــنــة درعــ
ــدة لــلــنــظــام  ــ ــديـ ــ ــأن مـــطـــالـــب جـ ــشــ بــ
الــشــبــان  مــن  عـــدد  بتسليم  تتعلق 
يملكها  الــتــي  الخفيفة  واألســلــحــة 
األهــالــي. وأشـــارت مــصــادر محلية 
إلى أن هناك بــادرة التفاق مبدئي 
قد يمنع النظام من السيطرة على 
ــتــــرح وجـــهـــاء  الـــصـــنـــمـــني، حـــيـــث اقــ
بالدخول  للنظام  السماح  املدينة 
لــلــتــفــتــيــش فــقــط. مـــن جــهــة أخــــرى، 
»الــعــربــي  قــالــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ
الجديد« إن النظام السوري أجرى 
»تسوية« جديدة ملطلوبني  عملية 
فـــي مــنــطــقــة الــهــامــة بــريــف دمــشــق 
شخصًا   20 قرابة  شملت  الغربي، 
أسلحة  املتهمني بحيازة  من  وهــم 

فردية.
)العربي الجديد(

27 قتيًال في احتجاجات 
في إسواتيني 

قـــتـــل 27 شــخــصــًا فــــي اشـــتـــبـــاكـــات، 
خال احتجاجات مناهضة للنظام 
املـــلـــكـــي هـــــزت مــمــلــكــة إســـواتـــيـــنـــي، 
األســـبـــوع املـــاضـــي، كــمــا أفــــاد وزيـــر 
االقتصاد في البلد الصغير الواقع 
فــي جــنــوب الــقــارة األفــريــقــيــة. وقــال 
ــالـــو، لــوكــالــة  ــر مــنــكــوبــا كـــومـ الــــوزيــ
»فــــرانــــس بـــــــرس«، أمـــــس األربــــعــــاء: 
»لأسف، فقد 27 شخصًا حياتهم«، 
ــه ألن الـــســـلـــطـــات  ــفــ ــــن أســ مـــعـــربـــًا عـ

جبرت على استخدام القوة«.
ُ
»أ

)فرانس برس(

ميانمار: اتهامات 
للعسكر بارتكاب »جرائم 

ضد اإلنسانية«

ــم  ــ ــــاص لــــــدى األمـ ــــخـ ــرر الـ ــ ــقـ ــ قــــــال املـ
ــنـــي بــــوضــــع حــقــوق  ــعـ املــــتــــحــــدة املـ
ــار، تـــومـــاس  ــمـ ــانـ ــيـ ــــان فــــي مـ ــــسـ اإلنـ
أنــدروز، أمس األربعاء، إن الجيش 
فــي مــيــانــمــار ارتــكــب »جـــرائـــم ضد 
اإلنـــســـانـــيـــة« مــنــذ انـــتـــزع الــســلــطــة 
داعيًا  املــاضــي،  فبراير/شباط  فــي 
املــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى بــــذل مــزيــد 
مـــن الـــجـــهـــود لـــوقـــف االنـــتـــهـــاكـــات. 
وأوضــــــح أنـــــــدروز ملــجــلــس حــقــوق 
أن  املتحدة،  لأمم  التابع  اإلنــســان 
االنـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي ارتـــكـــبـــت أثــنــاء 
»هـــجـــمـــات املـــجـــمـــوعـــة الــعــســكــريــة 

واسعة النطاق وممنهجة«.
)فرانس برس(

الحريري يكرر التلويح باالعتذار

أزمة لبنان تخيف إسرائيل

بايدن يجمد صندوق 
التطبيع االقتصادي

بيروت ـ ريتا الجّمال

عاد الحديث جديًا، أمس األربــعــاء، عن حسم رئيس الــوزراء اللبناني املكلف سعد 
األخضر«  »الضوء  بانتظار  الحكومة،  تشكيل  عــدم  عن  باالعتذار  رغبته  الحريري 
ــرز رئــيــس الــبــرملــان نبيه بـــري، واالتـــفـــاق اســتــبــاقــيــًا عــلــى الــخــطــوات  مــن داعــمــه األبــ
الاحقة، خصوصًا على صعيد اختيار البديل. ويقول مصدر مطلع على املشاورات 
»العربي الجديد« إن الحريري متمّسك بصيغة 24 وزيرًا وبالتشكيلة  لـ الحكومية 
التي وضعها، وعلى هذا األســاس، سيقّدم اعتذاره فــورًا في حال رفضها الرئيس 
بالقول،  البرملان  عــون. من جهته، يكتفي مصدٌر مسؤول مقّرب من رئيس  ميشال 
»العربي الــجــديــد«، إن »الــحــريــري لــم يحسم قــرار االعــتــذار بعد، وال شــيء نهائيًا  لـ
حتى الساعة«. في سياق متصل، تتوجه السفيرتان الفرنسية آن غريو واألميركية 
دوروثي شيا، اليوم الخميس، إلى السعودية، حسب ما جاء في بيانني منفصلني 
 فعالة 

ً
إلــى تشكيل حكومة اللبنانيني  املسؤولني  دفــع  أجــل  »مــن  للسفارتني، وذلــك 

وذات مصداقية، تعمل بهدف تحقيق اإلصاحات الضرورية ملصلحة لبنان، وفقًا 
عات الشعب اللبناني«.

ّ
لتطل

وتــأتــي الــزيــارة امــتــدادًا للقاء املــشــتــرك لــــوزراء خــارجــيــة الــواليــات املــتــحــدة أنتوني 
بلينكن، وفرنسا جان ـ إيف لودريان، والسعودية فيصل بن فرحان آل سعود، الذي 
انعقد في إيطاليا في 29 يونيو/حزيران املاضي لبحث امللف اللبناني وُسبل إنهاء 

األزمة املستعصية في الباد.

 مخاوف تسود 
ّ
أشارت قناة التلفزة اإلسرائيلية الرسمية »كان«، أمس األول، إلى أن

دوائر صنع القرار في تل أبيب من إمكانية استغال إيران األزمة االقتصادية في 
كوهني،  جيلي  للقناة،  السياسية  املراسلة  وقالت  فيه.  لها 

ّ
تدخ وتعميق  لبنان، 

 املستويات السياسية والعسكرية في تل أبيب عّبرت عن هذه املخاوف خال 
ّ
إن

في  االقتصادية  األزمـــة  تداعيات  وتناولت  أخــيــرًا،  ُعــقــدت  موقف  تقدير  جلسات 
لبنان على إسرائيل. 

ولفتت إلى أنه، بحسب التقديرات السائدة في تل أبيب، فإن »حزب الله« معني 
لها في 

ّ
بــزيــادة تدخ بتوظيف األزمــة االقتصادية في توفير بيئة تسمح إليــران 

لــبــنــان، عــبــر اســتــغــال الـــفـــراغ الـــذي يــتــركــه عــجــز مــؤســســات الـــدولـــة، مــا يؤسس 
 هــذه املخاوف دفعت 

ّ
إلــى أن لتفجير األوضــاع على الحدود الشمالية. وأشــارت 

وزير األمن اإلسرائيلي، بني غانتس، إلى تقديم عرض »غير تقليدي«، يتمثل في 
 خطوة 

ّ
 إسرائيل تدرك أن

ّ
تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان، مستدركة أن

 
ّ
غانتس »غير واقعية وستواجه برفض لبناني«. وأعادت إلى األذهان حقيقة أن

لبنان رفض قبل عام الحصول على إمدادات قمح من إسرائيل في أعقاب انفجار 
املساعدات عبر  أن يتم تقديم  اقترحت  أبيب  أن تل  الرغم من  مرفأ بيروت، على 

دولة ثالثة »منعًا إلحراج« الدولة اللبنانية.
صالح...

صالح النعامي

كشفت صحيفة »غلوبس« االقتصادية اإلسرائيلية، أمس األربعاء، عن تجميد إدارة 
الرئيس األميركي جو بايدن »صندوق أبراهام«، الذي كانت إدارة الرئيس السابق 
دونالد ترامب قد أعلنت عن تدشينه في سبتمبر/ أيلول 2020 لدعم مشاريع التعاون 
االقتصادي بني إسرائيل والدول العربية، وكان يفترض أن يعتمد على استثمارات 
توفرها الواليات املتحدة، وإسرائيل، واإلمــارات، ودول عربية أخرى، على أن يصل 
رأسماله إلى 3 مليارات دوالر. ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية وإسرائيلية 
قولها إن الصندوق قد أقّر بالفعل تدشني عشرة مشاريع اقتصادية تكون إسرائيل 
بايدن.  انتخاب  لم يتم بعد  املشاريع  أن تنفيذ هــذه  إال  أطــرافــًا فيها،  ودول عربية 
ولــفــتــت الصحيفة إلـــى أنـــه فــي أعــقــاب فـــوز بــايــدن اســتــقــال مــديــر الــصــنــدوق آريــيــه 
 اإلدارة الجديدة لم تعنّي خلفًا له. وأضافت 

ّ
اليتستون، الذي عينه ترامب، في حني أن

أنه على الرغم من أن إدارة بايدن أعلنت دعمها التفاقات التطبيع، إال أنها في املقابل 
عن مصادر  الصحيفة  ونقلت  لذلك.  مالية  مــوازنــات  لتخصيص  بدي حماسة 

ُ
ت ال 

أبيب بأنها تدرس  أبلغت تل   واشنطن 
ّ
إن الخارجية اإلسرائيلية قولها  في وزارة 

الدعم  بتقديم  فقط  بايدن معنية  إدارة  أن  إلى  الصندوق، مشيرة  أنشطة  مستقبل 
والــدول  إسرائيل  بني  التطبيع  ملسار  االقتصادي  وليس  والدبلوماسي  السياسي 
العربية. وأبــرزت الصحيفة حقيقة أن قرار بايدن تجميد عمل »صندوق أبراهام« 
كان وراء إعان أبوظبي عن تدشني »الصندوق اإلماراتي لاستثمار في إسرائيل«.

سد النهضة 
خالفات في 
مجلس األمن

مصر تسعى لتأطير المقترح 
التونسي... ووقف الملء 

الثاني لن يتحقق
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إسرائيل مستعدة لتزويد 
األردن بالمياه

قـــال وزيــــر املـــيـــاه والــــري األردنــــي، 
 
ّ
إن األربــعــاء،  أمــس  النجار،  محمد 

إســرائــيــل أعــربــت عــن اســتــعــدادهــا 
متر  مــلــيــون  ـــ50  بــ األردن  لــتــزويــد 
مـــكـــعـــب إضــــافــــيــــة مــــن املـــــيـــــاه. مــن 
جــهــة ثــانــيــة، كــشــف الــوزيــر، خــال 
لــقــاء مـــع كــتــلــة الــشــعــب الــنــيــابــيــة، 
عـــن عـــزم الــحــكــومــة عــلــى الــشــروع 
بــالــتــواصــل مــع الــجــانــب الــســوري 
للتباحث في موضوع املياه خال 
األســـبـــوع املــقــبــل. وأشـــــار الــنــجــار 
ــار  ــطــ ــم األمــ إلــــــى انــــخــــفــــاض مــــوســ
تخزين  وتراجع  األردن  في  أخيرًا 
املـــخـــصـــصـــة  ــدود ال ســـيـــمـــا  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

للشرب. 
الجديد( )العربي 

مخاوف على معتقل 
لدى األمن الفلسطيني

الفلسطيني  األسير  عائلة  حــذرت 
املحرر هيثم سياج، الذي اعتقلته 
ــزة األمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــهــ األجــ
املاضي، من تدهور  اإلثنني  مساء 
وضــعــه الــصــحــي بــســبــب تــعــرضــه 
وإخــراجــه  اعتقاله،  أثــنــاء  للضرب 
العاج  تلقيه  قبل  املستشفى  مــن 
ــه، هـــنـــادي  ــ ــدتـ ــ ــالــــت والـ الــــــــازم. وقــ
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن حـــســـني لــــ

األجهزة األمنية اعتدت على ابنها 
ــنـــاء اعــتــقــالــه،  هــيــثــم بـــالـــضـــرب، أثـ
ومن  بــالــرأس  إصابة  من  ويعاني 
ــات فــي  ــ ــدمـ ــ ــــوض وكــــســــور وكـ ــ رضـ
أنــحــاد عــدة مــن جــســده، وقــد أعلن 

اإلضراب عن الطعام.
الجديد( )العربي 

هرتسوغ يؤدي اليمين 
رئيسًا إلسرائيل

هــــــرتــــــســــــوغ  يـــــــتـــــــســـــــحـــــــاق  أدى 
اليمني  األربعاء،  أمس  )الــصــورة(، 
الدستورية في الكنيست، ليصبح 
ويخلف  الــــ11 إلســرائــيــل.  الرئيس 
هرتسوغ، رؤوفني ريفلني، ليشغل 
مــنــصــبــه لــــواليــــة واحــــــــدة مــدتــهــا 

سبع سنوات. 
وقـــد مــهــد هــرتــســوغ ألداء الــقــســم 
الذي  البراق،  حائط  إلى  بالتوجه 
املبكى، حيث  اليهود حائط  يعده 

أدى وزوجته الصاة.
)أسوشييتد برس(

العراق: استبعاد عشرات 
لالنتخابات المرشحين 

ــة داخــــــل  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ أكـــــــــدت مــــــصــــــادر عـ
في  لانتخابات  العليا  املفوضية 
األربـــعـــاء، استبعاد  أمـــس  بـــغـــداد، 
155 مـــرشـــحـــًا جــــديــــدًا مــــن ســبــاق 
االنــــــتــــــخــــــابــــــات املــــــــقــــــــررة فـــــــي 10 
املــقــبــل،  األول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/ 
بــســبــب انــتــمــائــهــم الــســابــق لحزب 
ــبــــاد.  ــعــــث« املــــحــــظــــور فــــي الــ ــبــ »الــ
ووفـــــقـــــًا ملـــــســـــؤول فـــــي مـــفـــوضـــيـــة 
»الــعــربــي  ــابـــات، تـــحـــدث لـــ ــتـــخـ االنـ
 قــائــمــة االســتــبــعــاد 

ّ
الـــجـــديـــد« فــــإن

الجديدة هي األخيرة التي تصدر 
 
ّ
ــى أن ــ ــرًا إلــ ــيـ عــــن املـــفـــوضـــيـــة، مـــشـ

 3 بلغ  للمرشحني  النهائي  العدد 
آالف و21 مرشحًا.

الجديد( )العربي 

اليونان: 4 جرحى في 
هجوم بسكين

أصــيــب أربــعــة أشــخــاص بــجــروح، 
العاصمة  فــي  بسكني،  هــجــوم  فــي 
الــيــونــانــيــة أثــيــنــا، أمـــس األربــعــاء. 
 الــهــجــوم وقــع 

ّ
وقــالــت الــشــرطــة إن

فــــي إحـــــــدى ضــــواحــــي الـــعـــاصـــمـــة 
عندما جــرح رجــل عــددًا مــن املــارة 
ــا يـــبـــدو،  بــشــكــل عــــشــــوائــــي، فــــي مــ
بقالة.  محل  خــارج  كبيرة  بسكني 
فــي  وقـــــــع  الــــــــذي  الــــهــــجــــوم  وأدى 
إلــى  بالعاصمة  زوغــرافــو  منطقة 
ــلــــى الــــرصــــيــــف.  انــــتــــشــــار دمــــــــاء عــ
ــة املــشــتــبــه بـــه،  واعـــتـــقـــلـــت الـــشـــرطـ
دخول  بعد  يوناني،  مواطن  وهو 
شــقــتــه فــي الــطــابــق الــســفــلــي ألحــد 

املباني، قرب موقع الحادث.
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تصعيد ضد 
القوات األميركية

بغداد ــ عادل النواب

عاد التصعيد العسكري العنيف 
ضــد الــقــوات األمــيــركــيــة، الـــذي لم 
األميركي  التواجد  على  يقتصر 
ــــى ســــوريــــة، حــيــث  ــد إلـ ــتـ فــــي الــــعــــراق بــــل امـ
ــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي بــقــيــادة  ــ أفـــشـــلـــت قــ
واشــنــطــن هــجــومــًا بــطــائــرات مــســّيــرة على 
ــر الــــزور  حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي فـــي ريــــف ديــ
ــتــــوازي مــــع هـــجـــومـــني خـــال  ــالــ الـــشـــرقـــي، بــ
ســاعــات فــي الــعــراق، اســتــهــدف األول مساء 
الــثــاثــاء مــطــار أربـــيـــل الـــدولـــي الــــذي يضم 
مــعــســكــرًا لــقــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
ــه بـــعـــد نـــحـــو 12 ســاعــة  ــبـ ــقـ واشــــنــــطــــن، وأعـ
هجوم آخر على قاعدة »عني األسد« غربي 
التصعيد جاء بعد  أن هذا  الباد. والافت 
ــارة مــســؤول االســتــخــبــارات فــي الــحــرس  زيــ
الــثــوري اإليــرانــي حسني طــائــب، إلــى بغداد 
الــثــاثــاء، حــيــث الــتــقــى قــيــادات فــي فصائل 
املقابل، يتوقع  مسلحة حليفة لطهران. في 
أميركيًا  عسكريًا  ردًا  عــراقــيــون  مــســؤولــون 
جهود  أفشلت  التي  الهجمات،  على  عنيفًا 
الــوســاطــة ومــســاعــي الــتــهــدئــة الــتــي بذلها 

رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وبعد ساعات من إسقاط القوات األميركية 
خة 

ّ
ليل اإلثنني-الثاثاء، طائرة مسّيرة مفخ

السفارة األميركية في  أثناء تحليقها فوق 
بــغــداد، تــعــّرض مــطــار أربــيــل الــدولــي الــذي 
يــضــم مــعــســكــرًا لـــقـــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي، 
لهجوم بواسطة طائرة مسّيرة ليل الثاثاء، 
أســـفـــر حــســب حــكــومــة اإلقــلــيــم عـــن حــرائــق 
مــحــدودة خــارج حــرم املطار من دون وقوع 
ــال املــتــحــدث بــاســم الــتــحــالــف  إصـــابـــات. وقــ
الــــدولــــي وايــــــن مــــاروتــــو فــــي تـــغـــريـــدة عــبــر 
 طائرة مسّيرة مفخخة انفجرت 

ّ
»تويتر« إن

غ 
ّ
»بالقرب من قاعدة أربيل الجوية« ولم يبل

عن وقوع ضحايا أو أضرار جّراء الهجوم. 
وأكــد مدير مطار أربيل أحمد هوشيار، أن 
حــركــة املــاحــة الــجــويــة فــي املــطــار لــم تتأثر 
أربيل  وّجـــه محافظ  فيما  الــهــجــوم.  نتيجة 
أوميد خوشناو، دعوة إلى التحالف الدولي 
والواليات املتحدة، لحماية إقليم كردستان 
من الهجمات التي يتعرض لها، واصفًا في 
تــصــريــح صــحــافــي اســتــهــداف مــطــار أربــيــل 
»الــعــمــل اإلرهــــابــــي الـــجـــبـــان«. مـــن جــهــتــه،  بـــ
تــعــّهــد املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــتــحــالــف الـــدولـــي 
باستمرار دعمه لقوات البيشمركة في إقليم 

ت مليشيا تطلق على 
ّ
وأحد املساجد«. وتبن

نفسها اســـم »لــــواء ثـــأر املــهــنــدس« الهجوم 
ــد« بــثــاثــني صـــاروخـــا من  ــ عــلــى »عـــني األسـ

طراز »غراد«، وفق إعانها.
وعـــن هـــذا الــتــصــعــيــد، قـــال مـــســـؤول عــراقــي 
»العربي  لـ في بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، 
ردًا  تتوقع  الكاظمي  حكومة  إن  الــجــديــد«، 
أمــيــركــيــًا عــلــى الــهــجــمــات وبــنــحــو قــد يكون 
ــدًا فـــشـــل جــهــود  ــؤكــ ــن الــــســــابــــق، مــ أعـــنـــف مــ
الــوســاطــة ومــســاعــي الــتــهــدئــة الــتــي بذلها 
الكاظمي فــي هــذا السياق والــتــي كــانــت قد 
وصــلــت إلـــى درجـــة الــتــفــاوض عــلــى تأجيل 
الرد في الوقت الحالي. واعتبر املسؤول أن 
ــارة مــســؤول االســتــخــبــارات فــي الــحــرس  زيــ
الثاثاء،  إلــى بغداد  الــثــوري حسني طائب، 
ســاهــمــت فـــي تــأجــيــج املـــوقـــف األمـــنـــي بعد 
املسلحة.  الفصائل  زعــمــاء  مــن  بــعــدد  لقائه 
م الحكومة 

ّ
وكشف أن الجيش األميركي سل

الــعــراقــيــة تــقــاريــر بــشــأن الــجــهــات املــتــورطــة 
وقــاعــدتــي »عني  الــخــضــراء  املنطقة  بقصف 
األســد« وأربيل واملناطق التي تخرج منها 
الطائرات املسّيرة واستخدام تلك الفصائل 
إلمــكــانــيــات »الــحــشــد الــشــعــبــي« فــي تنفيذ 
تــلــك الــهــجــمــات، الفــتــًا إلـــى أن الــجــيــش أكــد 
ِقبله«. وحــذر  مــن  »الـــرد سيكون دفاعيًا  أن 
مــن أن اســتــمــرار التصعيد قــد يــهــدد إجــراء 
أكتوبر/ فــي  املــقــررة  النيابية  االنــتــخــابــات 
الــــبــــاد فــي  تـــشـــريـــن األول املـــقـــبـــل ويــــدخــــل 
أزمــة أمنية جــديــدة. كما كشف مسؤول في 
الجديد«  »العربي  لـ العراقية  الــدفــاع  وزارة 
الــدفــاع جمعة عناد عقد اجتماعًا  أن وزيــر 
مــغــلــقــًا مــــع الــســفــيــر األمـــيـــركـــي فــــي بـــغـــداد 

كردستان لردع الهجمات. وسبق أن تعّرض 
مــطــار أربــيــل إلـــى عـــدة هــجــمــات بــصــواريــخ 
كـــاتـــيـــوشـــا وطــــــائــــــرات مــــســــّيــــرة. وأعـــلـــنـــت 
مليشيا تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســـم »ســرايــا 
أولــــيــــاء الـــــــدم« مــســؤولــيــتــهــا عــــن الــهــجــوم 
ــار أربــــيــــل. وخــاطــبــت  ــتـــهـــدف مـــطـ الــــــذي اسـ
ــراق بــالــقــول  ــعــ الـــجـــنـــود األمـــيـــركـــيـــني فـــي الــ
»سبق أن نبهناكم، في حال تأخر طيرانكم 
إلــى  فــإنــنــا سنضطر  مــجــددًا،  التحليق  عــن 
استخدام أساليب أخرى لضربكم في عمق 
قــواعــد احــتــالــكــم«. وتــابــعــت املليشيا التي 
استهدفت  مماثلة  عمليات  ت 

ّ
تبن أن  سبق 

العراق، في  في  األجنبية  القوات واملصالح 
الفصائل  تداولته منصات مقربة من  بيان 
املــســلــحــة، »اجــعــلــوا طــيــرانــكــم يحلق ثانية 
ــعـــاودة مـــا فــعــلــنــاه الــلــيــلــة،  كـــي ال نــضــطــر ملـ
 فقد عاهدنا شعبنا األبي على أن نشويكم 

في الجو«.
وبــعــد نــحــو 12 ســاعــة عــلــى هــجــوم أربــيــل، 
ــاعـــدة »عــني  ــر أمــــس قـ اســـتـــهـــدف هـــجـــوم آخــ
األســـد« فــي األنــبــار، بواسطة 14 صــاروخــا 
ــو عــبــر  ــ ــاروتــ ــ مـــــن طــــــــراز »غــــــــــــراد«. وقــــــــال مــ
إلى  أدى  القاعدة  الهجوم على  إن  »تويتر« 
إصابة شخصني بجروح طفيفة، الفتًا إلى 
أن الــصــواريــخ سقطت داخـــل الــقــاعــدة وفي 
محيطها. وأكدت مصادر في قيادة عمليات 
الــجــزيــرة للجيش املــســؤولــة عــن حــفــظ أمــن 
مناطق غرب العراق، أن محيط »عني األسد« 
شهد إجــراءات أمنية مشددة بعد الهجوم، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن املــنــاطــق  مــوضــحــة لـــ
القريبة من القاعدة شهدت عمليات تفتيش 
بــحــثــًا عــن مــتــورطــني بــالــهــجــوم. وكــــان وفــد 
أمــنــي عــراقــي رفــيــع املــســتــوى، زار الــقــاعــدة 

الثاثاء.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت وزارة الـــدفـــاع الــعــراقــيــة 
إن عــددًا من منازل املدنيني وأحــد املساجد 
تــضــررت جــراء القصف على »عــني األســد«. 
وذكــــرت خلية اإلعــــام األمــنــي فــي بــيــان أن 
»شاحنة بداخلها حاوية توقفت في منطقة 
البغدادي في محافظة األنبار، وكان ظاهرًا 
أنها تحمل أكياسًا من مادة الدقيق، لكنها 
كــانــت تــحــمــل قـــاعـــدة إلطــــاق الـــصـــواريـــخ«. 
انــطــلــقــت من  ــًا  ــاروخــ »14 صــ أن  ــافــــت  وأضــ
قــاعــدة عــني األســـد الجوية  الشاحنة تــجــاه 
الصواريخ  بقية  انفجرت  فيما  ومحيطها، 
التي كانت متبقية بداخلها في مكانها ما 
أدى إلى أضرار في منازل املواطنني القريبة 

ماثيو تولر مساء الثاثاء، قبل ساعات من 
الـــذي اســتــهــدف أربــيــل، مضيفًا أن  القصف 
معلومات  قــاعــدة  تمتلك  األميركية  الــقــوات 
قواتها،  تهديد  ملــصــادر  جغرافية  ومــواقــع 
وحذرت من أن الرد سيكون واسعًا، معتبرًا 
املهاجمة معسكرات  الفصائل  استخدام  أن 
خصصتها  التي  نفسه  الشعبي«  »الحشد 
الحكومة لها يجعل من أي ضربات أميركية 
ــراق أمــــرًا لـــه تـــداعـــيـــات سياسية  ــعـ داخــــل الـ

كبيرة أيضًا وليست أمنية فقط.
ــي »الـــحـــشـــد  ــ ــادي فـ ــ ــيـ ــ ــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف قـ ــ مـ
»العربي  لـ ذكــر اسمه،  عــدم  الشعبي«، طلب 
الجديد«، عن إجــراء فصائل مسلحة بارزة 
تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة فــــي األيـــــــام املـــاضـــيـــة فــي 
مـــقـــراتـــهـــا الـــرئـــيـــســـة تــحــســبــًا مــــن ضـــربـــات 
أميركية وشيكة، وقال إن ذلك شمل تغيير 
ــي تـــلـــك الــفــصــائــل  ــادات فــ ــ ــيـ ــ ــة قـ ــامــ مـــكـــان إقــ
تحسبًا لضربات تستهدفهم أيضًا. ورجح 
أن يكون الــرد األميركي هــذه املــرة فــي حال 
العراق وليس على املنطقة  حصوله، داخل 
الحدودية بني العراق وسورية، كما كان في 

املرات السابقة.
أمـــــا ســـعـــد الـــســـعـــدي، الـــقـــيـــادي فــــي حــركــة 
»عصائب أهل الحق«، إحدى أبرز الفصائل 
»العربي  املسلحة املدعومة من إيران، فقال لـ
الــهــجــمــات األخــيــرة  الــجــديــد« تعليقًا عــلــى 
على مواقع أميركية، إنها »جزء من رد على 
الــهــجــوم األمــيــركــي الـــذي اســتــهــدف قطعات 
الــحــشــد الــشــعــبــي عــلــى الــــحــــدود الــعــراقــيــة 
ــة، وهــــــذه الـــهـــجـــمـــات ســتــتــصــاعــد  الــــســــوريــ
بـــإذن الــلــه وســتــكــون هــنــاك عمليات نوعية 
عبر  متحدثًا  وأضــاف  املقبلة«.  املرحلة  في 

الــهــاتــف مــن بــغــداد أن »الــفــصــائــل العراقية 
مــســتــعــدة لــلــمــواجــهــة وهـــي تــعــلــم جــيــدًا أن 
استهداف األميركيني للفصائل لن يتوقف، 
حتى لو لم ترّد الفصائل، ونحن ال نخشى 
الــرســائــل األمــيــركــيــة الــحــالــيــة والــتــهــديــدات 
الـــتـــي تــطــلــقــهــا، والــتــصــعــيــد مــســتــمــر إلـــى 
حــني إخــراجــهــا بالكامل مــن كــافــة األراضـــي 
عــمــلــيــة  »أي  أن  ــلـــى  عـ وشـــــــدد  ــة«.  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
وواسعًا  جديدًا  ردًا  تعني  جديدة  أميركية 
وبعمليات نوعية، تجعل املواجهة مفتوحة، 

وكل الخيارات مطروحة اآلن«.
مـــن جــهــتــه، حـــذر عــضــو الــبــرملــان الــعــراقــي 
بــاســم خــشــان، مــن »رد فــعــل أمــيــركــي أكثر 
اســتــهــداف مصالحه  اســتــمــرار  تــجــاه  عنفًا 
»العربي  لـ فــي تصريح  الــعــراق«، الفــتــًا  فــي 
الجديد« إلى أن واشنطن أكدت أن استمرار 
ــمـــرار  ــتـ ــهــــداف مـــصـــالـــحـــهـــا يـــعـــنـــي اسـ ــتــ اســ
الـــضـــربـــات ردًا عــلــى الــجــمــاعــات املــســلــحــة 
املــســؤولــة عــن هـــذه الــهــجــمــات. وأشــــار إلــى 
أجــنــحــة مسلحة  لــهــا  ــــوى ســيــاســيــة  »قـ أن 
مـــتـــورطـــة أيـــضـــًا فـــي تــلــك الـــهـــجـــمـــات، لــكــن 
لــيــس بــهــدف إخــــراج الــقــوات األجــنــبــيــة من 
العراق، بل لديها أهداف سياسية معروفة، 
أمنية في  إلــى إشعال فوضى  فهي تسعى 
ــراء االنــتــخــابــات  ــ ــبـــاد، مـــن أجـــل عـــدم إجـ الـ
املبكرة، إذ تخشى خسارة نفوذها الحالي 
املقابل،  في  املرتقبة«.  االنتخابات  بعد  ما 
واألمني  السياسي  الشأن  في  الخبير  قــال 
ــــي اتـــصـــال  ــد الــــشــــريــــفــــي، فـ ــمــ الــــعــــراقــــي أحــ
هاتفي مع »العربي الجديد«، إن »استمرار 
اســتــهــداف املــصــالــح واألهـــــداف األمــيــركــيــة 
ــبــــل بــــعــــض الـــفـــصـــائـــل  فـــــي الــــــعــــــراق مـــــن قــ

وأمنية  ســيــاســيــة  رســائــل  املــســلــحــة يحمل 
ألطـــراف داخــلــيــة وخــارجــيــة أيــضــًا«. ولفت 
إلى أن »الرسائل األمنية واضحة جدًا بأن 
الــفــصــائــل املــســلــحــة قـــــادرة عــلــى الــوصــول 
ألي هــدف تــريــد اســتــهــدافــه على الــرغــم من 
الجوية،  والــدفــاعــات  األمنية  التحصينات 
كما أنها ال تخلو من التهديد األمني إلقليم 

كردستان وليس التواجد األجنبي«.
الــقــصــف من  الــشــريــفــي أن »عــمــلــيــات  ورأى 
خــــــال الــــطــــيــــران املــــســــّيــــر، تـــحـــمـــل رســـائـــل 
بأنها  اإلقليم  فــي  الفاعلة  للقوى  سياسية 
يجب أن تكون مع مطالب الفصائل بقضية 
التواجد األجنبي، كما هي رسائل سياسية 
لحكومة بغداد وإحراجها بشكل أكبر أمام 
ــدولــــي«، مــضــيــفــًا أن »اســتــمــرار  املــجــتــمــع الــ
عــمــلــيــات قــصــف كـــهـــذه مـــن خــــال الــطــيــران 
املسّير، سيدفع الواليات املتحدة إلى اتخاذ 
موقف أكثر حدة، والرد العسكري ربما يكون 
حــاضــرًا بــقــوة أكــثــر مــن فـــرض الــعــقــوبــات«. 
وكــانــت فصائل عــراقــيــة مسلحة قــد هــددت 
باستهداف الوجود األميركي في العراق ردًا 
على الضربة األميركية التي أودت بحياة 4 
عناصر في مليشيا »كتائب سيد الشهداء« 
على الحدود العراقية السورية نهاية الشهر 
»كتائب سيد  املاضي. وتوعد األمني العام لـ
الشهداء«، أبو آالء الوالئي، بالرد على تلك 
الــضــربــة األمــيــركــيــة، موضحًا أن »االنــتــقــام 
مــن خــال عملية نوعية، ليس في  سيكون 
إقليم كردستان فقط، بل في أي  أو  الــعــراق 
مـــكـــان«. وبــحــســب وكـــالـــة »فـــرانـــس بــــرس«، 
ــام اســـتـــهـــدف 48 هــجــومــًا  ــعـ فــمــنــذ مــطــلــع الـ

املصالح األميركية في العراق.

استهداف التحالف في العراق 
وسورية وتوقع رد عنيف

تعرضت قاعدة عين األسد ألكثر من هجوم )أيمن حنا/فرانس برس(

زعم الفرينتيف أن المساعدات التي تصل إلى إدلب مسيّسة )ميرامغول كوساينوفا/ األناضول(

في تطور الفت يُتوقع أن تكون له تداعيات عسكرية كبيرة، تعرضت 
قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق وسورية ألكثر من 
إليران  الحليفة  للمليشيات  توّجه  اتهامات  مع  يومين،  خالل  هجوم 

بالوقوف وراء هذا التصعيد الذي أسقط محاوالت التهدئة

تقرير

ســنــوات. وكــانــت راجـــت أنــبــاء عــن مطلب 
روســــــــي بــــانــــســــحــــاب تــــركــــي مـــــن بــعــض 
املناطق في شمال غربي سورية لصالح 
الرسمي  املتحدث  أن  الــنــظــام، غير  قــوات 
ــكـــري،  ــعـــسـ ــورة الـ ــ ــثــ ــ ــ ــــوى ال ــ ــد قـ ــ ــ بــــاســــم وفـ
أيـــمـــن الـــعـــاســـمـــي، نــفــى فـــي تــصــريــحــات 
ــــدول أعــمــال  صــحــافــيــة أن يـــكـــون عــلــى جـ
أستانة،  مــحــادثــات  مــن  الحالية  الــجــولــة 
التركي أو  بند يناقش انسحاب الجيش 
فصائل معارضة املرتبطة به، من مناطق 
فــي ريــف إدلـــب الغربي أو ريــف الاذقية 
الــشــمــالــي. ويــغــيــب عــن الــجــولــة الحالية 
مـــن مـــحـــادثـــات أســـتـــانـــة مــلــف الــنــازحــني 
ــــى الـــشـــمـــال الــــســــوري مــن  واملـــهـــجـــريـــن إلـ
املناطق التي سيطرت عليها قوات النظام 
أواخــــر عـــام 2019 والـــربـــع األول مــن عــام 
النعمان،  مــدن معرة  مــن  2020، وخــاصــة 
وسراقب، وخان شيخون في ريف إدلب، 

ما يعني بقاء هذا امللف با حلول.
ويــشــكــل حـــضـــور املـــبـــعـــوث األمـــمـــي إلــى 
سورية، غير بيدرسن، محادثات الجولة 
16 مـــن مــســار أســتــانــة، فــرصــة حقيقية 
أمام األمم املتحدة لتحريك ملف العملية 
الــســيــاســيــة وخــاصــة لــجــهــة الـــدعـــوة إلــى 
ــلـــســـات الــلــجــنــة  جـــلـــســـة ســــادســــة مــــن جـ
الدستورية. وكانت الجولة الخامسة من 
املشكلة  الدستورية،  اللجنة  اجتماعات 
املدني  واملجتمع  واملعارضة  النظام  من 
الـــســـوري، قــد عــقــدت فــي يــنــايــر/ كــانــون 
 نتائج تلك الجولة، 

ّ
الثاني املاضي، إال أن

ومــــا ســبــقــهــا مـــن جـــــوالت، كــانــت صــفــرًا. 
وتطرق بيدرسن إلى العملية السياسية 
خـــال اجــتــمــاع عــقــده أمـــس األربـــعـــاء في 
ــيـــس وفـــد  ــة مــــع رئـ ــيـ ــازاخـ ــكـ الـــعـــاصـــمـــة الـ
ــانـــة، أيــمــن  ــتـ الـــنـــظـــام إلــــى مـــحـــادثـــات أسـ
والـــذي يشغل منصب معاون  ســوســان، 
حكومة  في  واملغتربني  الخارجية  وزيــر 
الــنــظــام. ونــقــلــت وكــالــة »ســانــا« التابعة 
لــلــنــظــام، عـــن ســـوســـان زعـــمـــه اســتــمــرار 
»الــتــعــاطــي اإليــجــابــي مــع هــذه  الــنــظــام بـــ
ــار بـــيـــدرســـن إلـــى  ــ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة«، فـــيـــمـــا أشـ
لعقد  للتحضير  الجهود  عزمه مواصلة 
الــجــولــة الــســادســة مــن اجــتــمــاعــات لجنة 
مناقشة الــدســتــور فــي جنيف. إلــى ذلــك، 
أشار املبعوث الخاص للرئيس الروسي 
إلــــــى ســـــوريـــــة، ألـــكـــســـنـــدر الفـــرنـــتـــيـــيـــف، 
ــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة أمــــــس، إلـــى  فــ
ــيـــا ســتــنــاقــش خــــال مــحــادثــات   روسـ

ّ
أن

أستانة مع بيدرسن استمرار عمل لجنة 
مناقشة الدستور.

يـــرفـــض إعـــــــادة فـــتـــح مــعــبــر الــيــعــربــيــة، 
الــذاتــيــة ذات  بــســبــب مــوقــفــه مــن اإلدارة 
الطابع الكردي التي تسيطر على الشمال 
الشرقي من سورية حيث املعبر. وأشار 
املصدر إلى أن موضوع املعابر وتجديد 
ــدات »يـــســـتـــحـــوذ  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ آلــــيــــة إدخـــــــــال املـ
عــلــى حــّيــز كــبــيــر مــن مــحــادثــات الــجــولــة 
الــحــالــيــة مـــن مــســار أســـتـــانـــة«، مضيفًا: 
الــروس والنظام تحقيق مكاسب  »يريد 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة مــقــابــل املــوافــقــة 
آلية  الــدولــي بتمديد  الــقــرار  على تمرير 
ــول املــــســــاعــــدات«. وتــبــحــث روســيــا  ــ وصـ
عن مكاسب اقتصادية لها وللنظام، من 
مناطق  بني  الداخلية  املعابر  فتح  قبيل 
الــنــظــام واملــعــارضــة، والــســمــاح لشركات 
روســـيـــة فـــي الــعــمــل فـــي مــنــطــقــة شــرقــي 
نــهــر الــفــرات الغنية بـــاملـــوارد والــثــروات 
والتي تعد منطقة نفوذ كبير للواليات 
التمديد  املتحدة األميركية املصّرة على 
ــادة فتح  ــ آللــيــة إدخـــــال املـــســـاعـــدات، وإعــ
معابر أخرى لتدفق القوافل التي تحمل 
الغذاء إلى املناطق الخارجة عن سيطرة 
ــتــــي تـــضـــم نـــحـــو 9 مــايــني  الـــنـــظـــام، والــ
نــســمــة فـــي شــمــال ســـوريـــة وفـــي منطقة 
ــرات الـــــــذي تــســيــطــر عــلــيــهــا  ــ ــفـ ــ شــــرقــــي الـ

»قوات سورية الديمقراطية« )قسد(.
مــن جهتها، قــالــت مــصــادر فــي وفــد قوى 
العسكري املشارك في اجتماعات  الثورة 
في  العمل  استمرار  مــوضــوع   

ّ
إن أستانة 

الهوى من قبل األمــم املتحدة  بــاب  معبر 
»أولـــويـــة لـــنـــا«. ولــطــاملــا حــمــل وفـــد قــوى 
ــثــــورة الــعــســكــري مــلــف املــعــتــقــلــني إلــى  الــ
جــــــوالت أســــتــــانــــة، ولـــكـــن رفـــــض الــنــظــام 
ــــاق يــحــول  مــقــاربــة هـــذا املــلــف عــلــى اإلطـ
دون تحقيق تقدم فيه لجهة إطاق سراح 
أكثر من عشر  منذ  املعتقلني  آالف  مئات 

أمين العاصي

ُوضــعــت أبــــرز مــلــفــات الــقــضــيــة الــســوريــة 
عـــلـــى طـــــاولـــــة املـــــحـــــادثـــــات فـــــي الـــجـــولـــة 
الــســادســة عــشــرة مـــن مــســار أســتــانــة في 
والتي  نور سلطان،  الكازاخية  العاصمة 
ــاء وتـــنـــتـــهـــي الـــيـــوم  ــ ــعــ ــ ــــس األربــ بـــــــدأت أمــ
الــخــمــيــس، بــحــضــور مــمــثــلــني عـــن الـــدول 
املسار  هــذا  لتفاهمات  الضامنة  الــثــاث 
ــــي: روســـيـــا، تــركــيــا، وإيـــــــران، إضــافــة  وهـ
إلـــى وفـــدي الــنــظــام واملــعــارضــة الــســوريــة 
ــى ســـــوريـــــة، غــيــر  ــ ــعــــوث األمــــمــــي إلــ ــبــ واملــ
السوري  الجوار  دول  وممثلي  بيدرسن، 
)لبنان والعراق واألردن(، بصفة مراقبني. 
ولــــكــــن املــــلــــف األكــــثــــر حــــضــــورًا فــــي هـــذه 
الجولة مسألة التمديد آللية متبعة منذ 
ــول املـــســـاعـــدات  ــ ــام 2014 لــتــســهــيــل دخـ عــ
ــــوري، حــيــث  ــسـ ــ ــى الـــشـــمـــال الـ ــ الـــدولـــيـــة إلـ
املــتــوقــع أن تلقي بظالها عــلــى هــذه  مــن 
املـــحـــادثـــات، إضــافــة إلـــى الــتــمــديــد لوقف 
إطاق النار في محافظة إدلب ومحيطها 
بشمال غرب الباد. وجدد املمثل الخاص 
لــلــرئــيــس الـــروســـي فـــي الـــشـــأن الـــســـوري، 
ألكسندر الفرينتيف، مطالبة باده بوقف 
عمل آلية إيصال املساعدات الدولية إلى 
الهوى  بــاب  عبر معبر  الــســوري  الشمال 
الـــحـــدودي مــع تــركــيــا، والــتــي تنتهي في 
الحالي.  يوليو/تموز  شهر  مــن  العاشر 
وزعـــم فــي كلمة لــه خـــال املــحــادثــات »أن 
املساعدات التي تصل إلى إدلب مسّيسة 
ــا إلـــى  ــهــ ــلــــحــــون يـــمـــنـــعـــون وصــــولــ واملــــســ
املدنيني«. ومن املفترض أن يبدأ مجلس 
الــدولــي مــداوالتــه لتمرير مشروع  األمـــن 
الــقــرار الــجــديــد الـــذي تــقــدمــت بــه إيــرلــنــدا 
والـــنـــرويـــج ويـــدعـــو لــتــوســيــع الــتــفــويــض 
وإعادة فتح معبر اليعربية الحدودي مع 

العراق إليصال املساعدات.
وأوضــــــح مـــصـــدر مــطــلــع مـــن املــعــارضــة 
التركي  الجانب  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ

تفاهمات بالحد األدنى؟ 
ملفات ساخنة في أستانة

بدأت أعمال الجولة 
16 من مسار أستانة 

السوري، أمس، 
يتصّدرها ملف التمديد 
آللية إدخال المساعدات 

إلى الشمال السوري
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مباحثات فيينا مهددة: إيران تزيد تخصيب اليورانيومحقل العمر تحت القصف  من جديد
جالل بكور

ــام،  ــ ــــال ثـــاثـــة أيـ ــانـــي خـ ــثـ فــــي هـــجـــوم هــــو الـ
وبــالــتــوازي مــع الهجمات على قــواعــد تضم 
قوات أميركية في العراق، تعّرض حقل العمر 
الــنــفــطــي فــي ريـــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي أمــس 
ح أنها  األربعاء لهجوم بطائرات مسّيرة ُيرجَّ
تابعة للمليشيات املوالية إليران في املنطقة، 
من دون وقوع إصابات أو أضرار، فيما ُسمع 
ــارات فـــي مــحــيــط الــحــقــل يــرجــح  ــجـ ــفـ دوي انـ
أنــهــا ناجمة عــن إطـــاق صــواريــخ أرض جو 
القاعدة.  في  املتمركزة  األميركية  القوات  من 
ــــوات ســوريــة  ــالـــت مـــصـــادر مــقــربــة مـــن »قــ وقـ
إن  الجديد«  »العربي  لـ )قسد(  الديمقراطية« 
قــوات التحالف الــدولــي املــوجــودة في قاعدة 
ــّدت لـــهـــجـــوم مــن  حـــقـــل الـــعـــمـــر الــنــفــطــي تــــصــ
طائرات مسّيرة كانت تحلق فوق حقل العمر 
النفطي، مضيفة أن استهداف الطائرات جرى 
الكتف،  عبر صواريخ مضادة محمولة على 
مؤكدة عدم وقوع أي انفجارات داخل الحقل. 
»قــســد« إن  مــن جهته، قــال املــركــز اإلعــامــي لـــ
ــيـــرة تــعــامــلــت مـــع هــجــمــات مــعــاديــة في  األخـ
منطقة حقل العمر في دير الــزور، وأفشلتها 
ــرار. وأفـــــاد مــديــر املــركــز  ــ مـــن دون وقــــوع أضــ
»قــســد« فــرهــاد شــامــي فــي بيان  اإلعـــامـــي لـــ
ــه »فــي تمام الساعة 10:15 بتوقيت شمال 

ّ
أن

ــرق ســــوريــــة، تــعــامــلــت قـــواتـــنـــا املــتــقــدمــة  ــ وشـ
ملحاربة داعــش وقــوات التحالف الــدولــي في 
مــع هجمات  الـــزور  بدير  العمر  منطقة حقل 
معادية بواسطة الطائرات املسّيرة، التقارير 
وعــدم وجود  الهجمات  إفشال  تؤكد  األولية 

تبدو مباحثات فيينا النووية مجّمدة حتى 
ــر، مـــع إعــــان املــبــعــوث األمــيــركــي  إشـــعـــار آخــ
إلــى إيـــران روبـــرت مــالــي، أمــس األربـــعـــاء، أن 
»املـــحـــادثـــات تــعــطــلــت بــســبــب نــقــل الــســلــطــة 
ــم الرئيس 

ّ
فــي إيـــــران«. ومـــن املــقــرر أن يــتــســل

اإليـــرانـــي الــجــديــد إبــراهــيــم رئــيــســي مهامه 
ــبـــل. لــكــن  ــقـ رســـمـــيـــًا فــــي 3 أغـــســـطـــس/ آب املـ
مــالــي تــحــدث عـــن تــطــور إيــجــابــي فـــي ملف 
السجناء األميركيني املحتجزين في طهران، 
وقــال فــي مقابلة مــع إذاعـــة »صــوت أميركا« 
إعطاء  يستطيع  ال  إنــه  بالفارسية،  الناطقة 
موعد  تحديد  أو  املــحــادثــات  عــن  »تفاصيل 
ثقته  مبديًا  املعتقلني«،  عــن  لــإلفــراج  مــحــدد 
بأنهم »سيعودون إلى ديارهم«. من جهتها، 
أعلنت إيران نيتها إنتاج أول قضيب وقود 
مــن الــيــورانــيــوم املــعــدنــي املخصب »قــريــبــًا«، 
الســـتـــخـــدامـــه فـــي مــفــاعــل طـــهـــران لــلــبــحــوث 
الـــنـــوويـــة. وأكــــد مـــنـــدوب إيـــــران الـــدائـــم لــدى 
املــنــظــمــات الــدولــيــة فـــي فــيــيــنــا كــاظــم غــريــب 

ــرار«. وقــالــت مــصــادر محلية إن »قــســد«  ــ أضـ
استنفرت بشكل كامل في محيط حقل العمر، 
وقابل ذلك استنفار من قوات النظام السوري 

على الطرف اآلخر.

اتهامات للمليشيات
ــح املـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق اإلنـــســـان  ــ ورّجــ
استهدفت  التي  املسّيرة  الــطــائــرات  تكون  أن 
ــة لـــلـــمـــلـــيـــشـــيـــات اإليــــرانــــيــــة،  ــعــ ــابــ الـــحـــقـــل »تــ
ــنـــاطـــق نـــفـــوذهـــا فــــي ريـــف  ــلـــقـــت مــــن مـ وانـــطـ
مــديــنــة املــيــاديــن« الــواقــعــة شـــرق مــديــنــة ديــر 
الزور. وتخضع املنطقة املمتدة بني مدينتي 
البوكمال الحدودية وامليادين لنفوذ إيراني، 
عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب 
قـــوات الــنــظــام الــســوري. ويــعــّد الــهــجــوم على 
حــقــل الــعــمــر الــثــانــي مــنــذ األحــــد املـــاضـــي، إذ 
ســقــطــت قــذيــفــتــان صــاروخــيــتــان مــســاء ذلــك 
ــذي تـــوجـــد فــيــه قـــوات  ــ ــيـــوم عــلــى الــحــقــل الـ الـ
أميركية، وأكــدت »قسد« حينها عدم سقوط 
إصابات. كذلك ذكر املرصد السوري لحقوق 
 مجموعات موالية إليران أطلقت 

ّ
اإلنسان أن

ــيـــو/ حــــزيــــران املــــاضــــي قـــذائـــف  فــــي 28 يـــونـ
ــر، مــــن دون  ــمـ ــعـ مــدفــعــيــة عـــــدة عـــلـــى حـــقـــل الـ
وقوع خسائر بشرية، رّدًا على غارات جوية 
مواقع  واستهدفت  املتحدة  الواليات  شنتها 
»الحشد الشعبي« العراقية  ملليشيات تابعة لـ
ــــدود الــــســــوريــــة الـــعـــراقـــيـــة،  ــــحـ فــــي مــنــطــقــة الـ
وأعــلــنــت املــلــيــشــيــات الحــقــًا تــكــبــدهــا خسائر 
وقالت مصادر  الضربات،  تلك  جــراء  بشرية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« حــيــنــهــا إن الــضــربــات  لــــ
األراضـــي  للمليشيات ضمن  مــواقــع  طــاولــت 

مناطق النفط والغاز في محافظة دير الزور 
شــمــال شــرق ســوريــة، قبل أن تحسم »قسد« 
ســيــطــرتــهــا عــلــى حــقــل الــعــمــر الـــــذي ُيــعــتــبــر 
األهــــم فـــي ســـوريـــة، نــظــرًا إلنــتــاجــه نــحــو 30 
ألف برميل يوميًا، إضافة إلى وجــود معمل 

أبادي، مساء أول من أمس الثاثاء، أن إيران 
بذلك  الــذرّيــة  للطاقة  الدولية  الوكالة  أبلغت 
قبل تسعة أيــام، وبــدأت بعد ذلــك اإلجــراءات 
العملياتية إلنتاج هذا الوقود. وقبل اإلعان 
ــــرت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  اإليــــرانــــي، ذكـ
ــران قـــررت »إنـــتـــاج الــيــورانــيــوم  الـــذريـــة أن إيــ
في   20 إلــى  بنسبة تخصيب تصل  املعدني 
»الــخــطــوة املــؤســفــة  املـــئـــة«، واصـــفـــة األمــــر بـــ
الـــوراء«. وأوضــح مسؤولون أميركيون  إلــى 
ــد، وربــمــا 

ّ
وأوروبـــيـــون أن قـــرار إيــــران ســيــعــق

ــــرة بــني  ــاشـ ــ ــبـ ــ يــــنــــســــف، املـــــحـــــادثـــــات غــــيــــر املـ
واشــنــطــن وطــهــران، والــتــي تستهدف إعــادة 

البلدين لامتثال لبنود االتفاق النووي. 
وتــعــلــيــقــًا عـــلـــى الـــخـــطـــوة اإليــــرانــــيــــة، أعــــرب 
األميركية  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  املــتــحــدث 
ــادة صــحــافــيــة، عـــن قلق  ــ نــيــد بـــرايـــس، فـــي إفـ
إيــران  ليتهم  اإلجــــراء،  مــن  واشنطن وأسفها 
بتجارب«،  القيام  عبر  »التصعيد  بممارسة 
ــن األســلــحــة  ــدم الـــبـــحـــث عــ ــخــ  إنـــهـــا »تــ

ً
ــا ــائــ قــ

ــن مــمــارســة  الـــنـــوويـــة.« ودعــــاهــــا لــلــتــوقــف عـ
ســيــاســة »حــافــة الـــهـــاويـــة«، مضيفًا أنــهــا لن 
وشــّدد  فيينا.  مباحثات  فــي  نــفــوذًا  تمنحها 
لن  الدبلوماسية  املــفــاوضــات  »بـــاب  أن  على 
يبقى مفتوحًا إلى األبد«، مشيرًا إلى أنه »لن 
للعودة  وندعوها  إليـــران،  أي محفزات  نقدم 

للتفاوض في فيينا«.
مـــن جــهــتــهــا، أعـــربـــت الـــتـــرويـــكـــا األوروبــــيــــة، 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وأملـــانـــيـــا الــشــريــكــة في 
االتفاق النووي، عن »القلق البالغ« من تقرير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول بدء إيران 
الــيــورانــيــوم بنسبة تخصيب  مــعــدن  إنــتــاج 

20 في املــائــة. ووصــف وزراء خارجية الــدول 
األوروبــــيــــة، الــفــرنــســي جــــان ـ إيــــف لـــودريـــان 
واألملـــــانـــــي  راب  ــيــــك  ــنــ ــيــ دومــ ــانــــي  ــطــ ــريــ ــبــ والــ
»االنتهاك  بـ اإليرانية  الخطوة  مــاس،  هايكو 
الخطير« اللتزامات طهران النووية، و»تهدد 
واشنطن  لــعــودة  الــرامــيــة  فيينا  مــفــاوضــات 

لاتفاق النووي«.
ــي بـــيـــانـــهـــم، أن »ال  ــر األوروبــــــيــــــون فــ ــبـ ــتـ واعـ
حـــاجـــة مـــدنـــيـــة يــعــتــد بـــهـــا إليـــــــران مــــن أجـــل 
ــذي ُيــشــّكــل  ــ إنـــتـــاج الــيــورانــيــوم املــعــدنــي، والـ
مــرحــلــة رئــيــســيــة فــي تــطــويــر ســـاح نـــووي«. 
ــــف جــمــيــع  ــــث الـــــــــوزراء طــــهــــران عـــلـــى »وقــ وحـ
األنــشــطــة الــتــي تنتهك االتـــفـــاق الـــنـــووي من 
إلــى طاولة املفاوضات  دون إبطاء، والــعــودة 
فــــي فــيــيــنــا بــــرؤيــــة تـــــــؤدي بـــهـــا إلـــــى نــهــايــة 
ســريــعــة«. وتــتــعــارض الــخــطــوة مــع تعهدات 
إيـــــــران بـــاالتـــفـــاق الــــنــــووي الــــــذي بــــــدأت هــي 
أيــار 2019 ردًا  بوقفها بالتدريج منذ مايو/ 
على االنسحاب األميركي منه عام 2018، ما 
إلــى تصفير منافع طــهــران مــن االتــفــاق  أدى 
عليها.  وقاسية  شاملة  عقوبات  فــرض  عبر 
»خطة  املــلــحــق األول لـ املــــادة 26 فــي  وتــنــّص 
النووي(  )االتفاق  املشتركة«  الشاملة  العمل 

إيران  أرادت  أنه »إذا  املبرمة عام 2015، على 
ــأن الـــوقـــود  ــبــــدء بــالــبــحــث والـــتـــطـــويـــر بـــشـ الــ
مفاعل  اليورانيوم ألجــل  معدن  أســاس  على 
طهران البحثي بكمية قليلة، وذلك بعد عشر 
سنوات وأقل من 15 سنة، فعليها أن تعرض 
بــرنــامــجــهــا فـــي الــلــجــنــة املــشــتــركــة وتــتــابــع 
إقــرارهــا فــي الــلــجــنــة«. وُيــســتــخــدم فــي إنتاج 
وقــود »سيليسايد«، وهو  اليورانيوم  معدن 
نـــوع حــديــث ومــتــطــور مـــن الـــوقـــود الـــنـــووي، 
قليلة  دول  إال  إنتاجه  تقنية  تمتلك  ال  الــذي 
ــإن لــلــيــورانــيــوم املــعــدنــي  ــدًا. فــي املــقــابــل، فـ جــ
استخدامات عدة، وأهمها في إنتاج الرؤوس 
الــنــوويــة لــلــصــواريــخ، لــكــن إيــــران تــؤكــد أنها 
ــده »لـــحـــاجـــات ســلــمــيــة«، وفــــق تــصــريــح  ــريـ تـ
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  لــلــمــتــحــدث  ســـابـــق 

اإليرانية سعيد خطيب زادة.
ــر عـــــــن تــــــأكــــــيــــــدات إيـــــــــران  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ  الـ

ّ
وبـــــــغـــــــض

ــيــــوم  ــدن الــــيــــورانــ ــعــ عـــلـــى حـــاجـــتـــهـــا إلــــــى مــ
أن مجرد  إال  »استخدامات مدنية طبية«،  لـ
القيام بإنتاج معدن اليورانيوم بنسبة 20 
فــي املــائــة، فــي هـــذا الــتــوقــيــت الــزمــنــي الــذي 
تــجــري فــيــه مــفــاوضــات فــيــيــنــا بــشــكــل غير 
مــبــاشــر مـــع الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، قـــد يحمل 
أهم  ربما تكون  إيـــران.  رسائل ودالالت من 
الضغط  بــمــمــارســة  متعلقة  الــرســائــل  هـــذه 
عــلــى الــجــانــب األمـــيـــركـــي لــتــقــديــم تـــنـــازالت 
إلحياء االتفاق النووي، بما يرفع العقوبات 
به،  تطالب  كما  ومــؤثــر  كامل  عليها بشكل 
رئيسي  م 

ّ
اقــتــراب موعد تسل مع  خصوصًا 

القيادة في إيران.
)العربي الجديد، رويترز(

السورية في ناحية الهري شرق البوكمال.
ــدة الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــد  ــ ــاعـ ــ ــر أن قـ ــ ــذكـ ــ ُيـ
عد إحدى 

ُ
»داعــش« في حقل العمر النفطي ت

وتتمركز  املنطقة  فــي  التحالف  قــواعــد  أكــبــر 
فيها قوات أميركية إلى جانب »قوات سورية 
السورية  النفط  حقول  وتقع  الديمقراطية«. 
األساسية في مناطق تسيطر عليها »قسد« 
ــات املــــتــــحــــدة وتــمــثــل  ــ ــواليــ ــ ــة مــــن الــ ــومــ ــدعــ املــ
ــا مــــصــــدرًا رئــيــســيــًا لــتــمــويــل هـــذه  ــهــ ــراداتــ إيــ
القوات. وشهدت محافظة دير الــزور صراعًا 
الدولي،  التحالف  من  املدعومة  »قــســد«،  بني 
وقــوات النظام السوري املدعومة من روسيا 
على  السيطرة  حــول  اإليــرانــيــة،  واملليشيات 

لــلــغــاز ومــحــطــة لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء ضــمــنــه. 
وكانت »قسد« قد طردت تنظيم »داعش« من 
الحقل أواخر عام 2017، بمساعدة جوية من 

التحالف الدولية.

قلق من المسيّرات
وُيــشــكــل اســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات املــفــخــخــة با 
ــرة مــــصــــدر قــلــق  ــ ــيـ ــ طــــيــــار خـــــال اآلونــــــــة األخـ
الــذي تقوده واشنطن، ألن  الدولي  للتحالف 
هـــذه األجـــهـــزة الــطــائــرة يمكنها اإلفــــات من 
الــتــي عمد الجيش األمــيــركــي إلى  الــدفــاعــات 
تــركــيــبــهــا لــلــدفــاع عــن قــواتــه ضــد الهجمات 
ـــحـــّمـــل واشــنــطــن الــفــصــائــل 

ُ
الـــصـــاروخـــيـــة. وت

املــدعــومــة مــن إيــــران املــســؤولــيــة عــن سلسلة 
الهجمات بــالــطــائــرات املــســّيــرة والــتــي تــزداد 
أميركية  ومنشآت  أفــرادًا  وتستهدف  تعقيدًا 
فـــي ســـوريـــة والــــعــــراق. ويـــقـــول مــنــشــقــون عن 
قـــوات الــنــظــام وســكــان ســوريــون فــي املنطقة 
إن الفصائل املدعومة من إيران، والتي كانت 
مــســؤولــة عــن عــدة هجمات صــاروخــيــة قرب 
ــر الــقــلــيــلــة املــاضــيــة،  ــهـ حــقــل الــعــمــر فـــي األشـ
ــرة.  ــ ــيـ ــ ــن الـــهـــجـــمـــات األخـ ــ ــك عـ ــذلــ ــة كــ مــــســــؤولــ
إيــران  املدعومة من  الفصائل  ويتركز وجــود 
فــي محافظة دير  الــفــرات  غــربــي نهر  بكثافة 
الزور، حيث تحصل على إمدادات من العراق 
الحدودي. وأبقى  البوكمال  عن طريق معبر 
الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
النفط  حقول  مــن  مقربة  على  الجنود  مئات 
ــص عــدد 

ّ
ــان قـــد قــل الــرئــيــســيــة فـــي الـــبـــاد. وكــ

غــرب سورية  فــي شمال  األميركيني  الجنود 
الذي يخضع لسيطرة األكراد. تسيطر »قسد« على حقل العمر )دليل سليمان/ فرانس برس(

متابعةتقرير

أعلنت »قسد« التصدي 
للهجوم من دون وقوع 

إصابات أو أضرار

تطور إيجابي في 
ملف السجناء األميركيين 

في طهران

على وقع تجميد 
مباحثات فيينا النووية، 

أعلنت إيران نيتها إنتاج 
أول قضيب وقود من 

اليورانيوم المعدني 
المخصب، مثيرة غضبًا 

أوروبيًا



67
سياسة

  شرق
      غرب

بايدن يدعو 
للتحقيق »بشجاعة« 
في هجوم الكابيتول

ــرور ســـتـــة أشـــهـــر عــلــى  ــ ــــرى مــ فــــي ذكــ
الرئيس  أنــصــار  الــذي شنه  الهجوم 
األمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرامــب 
املاضي،  الثاني  يناير/كانون   6 في 
الكابيتول في واشنطن،  على مبنى 
دعا الرئيس جو بايدن، الكونغرس 
ــذا  ــي هــ ــ لـــلـــتـــحـــقـــيـــق »بــــشــــجــــاعــــة« فــ
»أزمــة  »الــهــجــوم الــعــنــيــف«، مــنــددًا بـــ
وجودية« للديمقراطية. وحث بايدن 
الحسنة  النوايا  »أصحاب  بيان  في 
ــفــــاض ضــد  ــتــ والـــشـــجـــاعـــة عـــلـــى االنــ
ــب الــتــي  ــاذيــ الــحــقــد والـــتـــطـــرف واألكــ

أدت لهذا الهجوم العنيف«.
)فرانس برس(

روسيا تتعقب سفينة 
إسبانية بالبحر األسود

وزارة  عن  »إنترفاكس«  وكالة  نقلت 
ــاء،  ــعــ ــاع الـــروســـيـــة، أمــــس األربــ ــدفــ الــ
أن مــوســكــو تــتــعــقــب ســفــيــنــة تــابــعــة 
ــة فـــــي الــبــحــر  ــيــ ــانــ ــبــ لـــلـــبـــحـــريـــة اإلســ
األسود، حيث تجري أوكرانيا ودول 
ــبـــات.  ــلـــســـي تـــدريـ ــال األطـ ــمـ حـــلـــف شـ
ــــوزارة إن الــســفــيــنــة دخلت  وقــالــت الــ
أمـــس للمشاركة في  الــبــحــر األســــود 
»إنترفاكس« عن  التدريبات. ونقلت 
الوزارة أن طائرتني روسيتني رافقتا 
طــائــرة مــراقــبــة أجــنــبــيــة فـــوق البحر 
ــود، قــالــت الــوكــالــة إنــهــا تابعة  ــ األسـ

للبحرية األميركية.
)رويترز(

تركيا: تعيينات أمنية 
ودبلوماسية

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، 
ــادرة عن  ــــرارات صــ ــاء، قـ ــعـ أمـــس األربـ
الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيني 
مديري أمن لـ33 والية، و27 مستشارًا 
تابعني لوزارة الداخلية في البعثات 
ــــول الـــعـــالـــم. ومـــن  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة حـ
الـــــواضـــــح فــــي تـــعـــيـــيـــنـــات الــبــعــثــات 
ــنــني مكلفون  املــعــيَّ أن  الــدبــلــومــاســيــة 
تركيا  إلــى  املطلوبني  ملف  بمتابعة 
بــتــهــم مــخــتــلــفــة؛ تــحــديــدًا املــرتــبــطــني 
ــة »الـــــخـــــدمـــــة« املــــحــــظــــورة،  ــمـــاعـ بـــجـ

وحزب العمال الكردستاني.
)العربي الجديد(

معارك 
أفغانستان

املــائــة. وأقــّر وزيــر الــدفــاع األفغاني باسم الله 
محمدي، في بيان أمس األربعاء، »بأن الحرب 
تــحــتــدم، ونــحــن فـــي وضـــع عــســكــري حــســاس 
بأن  الجميع  أطمئن  أن  ــد  »أريـ ــدًا«، مضيفًا  جـ
قـــواتـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة، بـــدعـــم مـــن قـــــوات مــقــاومــة 
ومــواردهــا  قوتها  جميع  ستستخدم  محلية، 
ــال حــاكــم  ــ لـــلـــدفـــاع عـــن وطــنــنــا وشــعــبــنــا«. وقـ

كابول، الدوحة، طهران
العربي الجديد

نـــقـــلـــت حــــركــــة »طــــالــــبــــان« حــربــهــا 
الــقــوات األفغانية إلــى مرحلة  ضــد 
جــديــدة، إذ شنت أول هــجــوم على 
مــركــز إقــلــيــم فــي غـــرب أفــغــانــســتــان مــنــذ بــدأت 
الحكومية، مطلع  الــقــوات  على  كبيرًا  هجومًا 
مــايــو/ أيـــار املــاضــي، فيما يــشــارف انسحاب 
القوات األميركية من الباد على نهايته. وأتى 
»لقاء  تستضيف  طهران  كانت  فيما  الهجوم 

أفغانيًا« بني ممثلني عن الحكومة والحركة.
واندلع قتال عنيف في مدينة قلعة نو، مركز 
إقـــلـــيـــم بـــادغـــيـــس، بـــعـــدمـــا اســـتـــولـــى عــنــاصــر 
»طالبان« على مقار الشرطة واملكاتب املحلية 
لــوكــالــة االســتــخــبــارات، وعــلــى ســجــن املــديــنــة، 
حــيــث أفـــرجـــوا عــن كــل املــســاجــني واملعتقلني. 
ويأتي الهجوم على قلعة نو بعد ساعات من 
)البنتاغون(  األمــيــركــيــة  الــدفــاع  وزارة  تأكيد 
في   90 بنسبة  أنجز  األميركي  االنسحاب  أن 

ــان، إن  ــيـ اإلقـــلـــيـــم حـــســـام الـــديـــن شـــمـــس، فـــي بـ
مــســلــحــي »طـــالـــبـــان« دخـــلـــوا مــديــنــة قــلــعــة نو 
بعدما سيطروا على جميع مديريات اإلقليم، 
مــــؤكــــدًا أن جـــمـــيـــع املــــســــؤولــــني الــحــكــومــيــني 
مــــوجــــودون فـــي مـــركـــز لــلــجــيــش، فــيــمــا تـــدور 
معارك ضارية بني الطرفني. إال أنه أشــار، في 
تصريح لوكالة »رويترز« في ما بعد، إلى أن 

»العدو أجبر على التراجع«.
وقال املتحدث باسم وزارة الداخلية األفغانية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »هــنــاك  ــن، لـــ طـــارق آريــ
قـــوة كــافــيــة مـــوجـــودة داخـــل مــديــنــة قلعة نــو، 
وهــــي تــتــعــامــل مـــع مــســلــحــي طـــالـــبـــان«. وأكـــد 
رئيس مجلس إقليم بادغيس عبد العزيز بك، 
والــعــضــوة فــي املــجــلــس ضــيــاء غـــول حبيبي، 
القتال بــني »طــالــبــان« والــقــوات الحكومية  أن 
اندلع داخل املدينة. وقال بك، لوكالة »فرانس 
برس«، إن »القتال مستمر في مختلف أنحاء 
مــســؤولــي  بــعــض  أن  مــضــيــفــًا  اآلن«،  املـــديـــنـــة 
األمن استسلموا للحركة. وأظهرت تسجيات 
مـــــــصـــــــورة، بــــثــــت عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 

االجتماعي، دخول عناصر »طالبان« املدينة، 
وسط »ترحيب« من املواطنني. وكانت الحركة 
قــد أعــلــنــت، صــبــاح أمـــس األربـــعـــاء، استسام 
200 من عناصر األمن والسيطرة على مواقع 
ــيـــم. وعـــلـــى مــــدى أشــهــر  ــلـ أمــنــيــة عــــدة فـــي اإلقـ
كانت »طالبان« تنتشر في محيط مراكز عدة 
الـــبـــاد، فيما كــان  أقــالــيــم فــي مختلف أنــحــاء 
مراقبون يتوقعون انتظار املسلحني استكمال 
قبل شــن هجمات  األجنبية  الــقــوات  انسحاب 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق حـــضـــريـــة. وفـــــي حـــــال ســقــوط 
بادغيس بشكل كامل، فإن ذلك سيشدد قبضة 
تقدمت  فيما  أفغانستان،  غــرب  على  الحركة 
مدينة  اتجاه  في  الشيء  أيضًا بعض  قواتها 

هرات املجاورة قرب الحدود مع إيران.

في املقابل، تحاول قطر وإيران إعادة تحريك 
ــــات لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى الـــســـام  ــــاوضـ ــفـ ــ عـــجـــلـــة املـ
فــي أفــغــانــســتــان. والــتــقــى مــمــثــلــون عــن حركة 
»طــالــبــان« والــحــكــومــة األفــغــانــيــة فــي طــهــران، 
أمــس األربــعــاء. وقــاد نائب الرئيس األفغاني 
الــــســــابــــق يــــونــــس قــــانــــونــــي وفـــــــد الـــحـــكـــومـــة 
األفــغــانــيــة، فيما يـــرأس وفــد »طــالــبــان« نائب 
ــيــــاســــي لـــلـــحـــركـــة شــيــر  ــتــــب الــــســ ــكــ رئــــيــــس املــ
ــر  ــ ــيــــكــــزاي. ودعــــــــا وزيـ ــانــ ــتــ مـــحـــمـــد عــــبــــاس ســ
الخارجية اإليــرانــي محمد جــواد ظــريــف، في 
افــتــتــاح الــلــقــاء، »شــعــب أفــغــانــســتــان وقــادتــهــا 
السياسيني إلى اتخاذ قرارات صعبة ملستقبل 
اإليرانية،  الخارجية  وزارة  وذكــرت  بــادهــم«. 
السلبية  »للنتائج  أســف  أن ظريف  بيان،  في 

لتواصل النزاع في أفغانستان، ودعا الطرفني 
للعودة إلى طاولة املفاوضات«. وشدد ظريف، 
 الـــواليـــات 

ّ
بــحــســب بــيــان الــخــارجــيــة، عــلــى أن

أكثر  بعد  »الهزيمة،  نالت  األميركية  املتحدة 
مــن عقدين مــن وجــودهــا فــي هــذا البلد الــذي 
سّبب دمارًا واسعًا«. ودعا إلى أن »يقرر اليوم 
أفغانستان  في  السياسيون  والــقــادة  الشعب 
مــســتــقــبــل بـــــادهـــــم«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى »الــنــتــائــج 
أفغانستان«،  فــي  الــصــراع  الســتــمــرار  السيئة 
وداعــيــًا األفــغــان إلــى »الــعــودة لطاولة الحوار 
وااللتزام بالحلول السياسية كأفضل خيار«. 
وأكــد »اســتــعــداد إيـــران للمساهمة فــي عملية 
النزاعات  الــحــوار بــني مختلف األطـــراف لحل 
ــدد  واألزمــــــــــات الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا الـــــبـــــاد«. وشــ

ــران بــاملــســاهــمــة فـــي التنمية  ــ عــلــى »الـــتـــزام إيـ
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة واالجـ ــيـــاسـ الـــسـ
الــشــامــلــة ألفــغــانــســتــان بــعــد إحــــال الـــســـام«. 
وأضاف: »نفخر بالوقوف إلى جانب أشقائنا 
ــه املــحــتــلــني  ــ ــ ــا األفــــــغــــــان فـــــي وجـ ــنـ ــاتـ ــقـ ــيـ ــقـ وشـ
األجــــانــــب«. كــمــا تــشــكــل الــــزيــــارة الـــتـــي بــدأهــا 
املــبــعــوث الــخــاص لــوزيــر الــخــارجــيــة القطري 
ــي تــســويــة  ــة فــ ــاطــ ملـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــــاب والــــوســ
املـــنـــازعـــات مــطــلــق بـــن مــاجــد الــقــحــطــانــي إلــى 
كابول، أمــس األول، أحــدث جولة من الجهود 
القطرية للدفع بعملية السام في الدوحة بني 
وفـــد الــحــكــومــة األفــغــانــيــة وحــركــة »طــالــبــان«، 
الــشــديــد. وذكـــرت وزارة  والــتــي تتسم بالبطء 
القحطاني  أن  بــيــان،  فــي  القطرية،  الخارجية 

بحث مع مسؤولني وممثلي منظمات مجتمع 
مدني وشخصيات فاعلة في ملف املفاوضات 
التطورات الحالية في أفغانستان ومفاوضات 
السام في الــدوحــة. وكــان البنتاغون قد أقــّر، 
ــقـــوات األمــيــركــيــة غـــادرت   الـ

ّ
أمـــس األول، بــــأن

قـــاعـــدة بـــاغـــرام الــجــويــة االســتــراتــيــجــيــة قــرب 
األفغانية  السلطات  تبلغ  أن  دون  مــن  كــابــول 
عازيًا  النسحابها،  املــحــّددة  بالساعة  مسبقًا 
قرار إبقاء هذا املوعد طّي الكتمان لدواٍع أمنية. 
امتعاضهم  أبــدوا  قد  أفغان  وكــان مسؤولون 
ملغادرة  املحّدد  باملوعد  مسبقًا  غهم 

ّ
تبل لعدم 

القوات األميركية قاعدة باغرام، والذي حصل 
فــي وقـــت مــبــكــر مــن صــبــاح الــجــمــعــة املــاضــي، 
إال أن املتحدث باسم البنتاغون جون كيربي 
 الـــســـلـــطـــات الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 

ّ
ــد أن ــ ــ أّك

ــغــت بــمــوعــد االنـــســـحـــاب قبل 
ّ
األفـــغـــانـــيـــة تــبــل

يومني من حصوله، وتمّكنت أيضًا من زيارة 
ه »لم 

ّ
املجّمع. وقال، خال مؤتمر صحافي، إن

لانسحاب  املــحــّددة  الساعة  عــن  الكشف  يتم 
ــاف »بشكل  ــ ألســـبـــاب أمــنــيــة عــمــانــيــة«. وأضـ
ــه مــن األفــضــل إبــقــاء هذه 

ّ
عــام، لقد اعتبرنا أن

ــرة ضــّيــقــة قـــدر اإلمـــكـــان«.  املــعــلــومــة ضــمــن دائــ
وفــي حــني جــّدد كيربي التأكيد على ضــرورة 
أن يــتــّم االنــســحــاب األمــيــركــي بــطــريــقــة »آمــنــة 
له 

ّ
مة«، فقد شّدد على الخطر الذي تمث

ّ
ومنظ

»طالبان« على القوات األميركية. وعّما إذا كان 
هذا الحذر الشديد يعكس عدم ثقة األميركيني 
بشركائهم األفــغــان، قــال كيربي »هــذا األمــر ال 
األفغان  بشركائنا  نثق  ا 

ّ
كن إذا  بما  له  عاقة 

نا مضطرون ألن نأخذ في 
ّ
ــه يعني أن

ّ
إن أم ال. 

 حركة طالبان يمكن أن تتحّدى هذا 
ّ
االعتبار أن

االنسحاب«. وكان الجيش األميركي قد أعلن، 

ه أنجز »أكثر من 90 في املائة« 
ّ
أمس األول، أن

الذي  أفغانستان  من  العسكري  انسحابه  من 
بــدأ في مايو املاضي، على أن ينجز، بحسب 
الرئيس األميركي جو بايدن، بحلول الذكرى 
العشرين لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول املقبل.

ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي  ــ ــذر وزيــ ــ وحــ
ــن أن الـــوضـــع  ــ الفــــــــــروف، أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، مـ
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان يــتــجــه لـــلـــتـــدهـــور بــســرعــة، 
لــلــدفــاع عن  مــشــددًا على أن روســيــا مستعدة 
وأعلن  األمــر.  استدعى  إذا  باملنطقة  حلفائها 
ــارة إلـــى الوس، أن روســيــا  الفــــروف، خـــال زيــ
في  العسكرية  قاعدتها  الســتــخــدام  مستعدة 
طــاجــيــكــســتــان لــضــمــان أمــــن حــلــفــائــهــا الــذيــن 
كانوا يشكلون جزءًا من االتحاد السوفييتي. 
وقال »نرقب عن كثب ما يحدث في أفغانستان، 
حــيــث يتجه الــوضــع نــحــو تــدهــور ســريــع في 
ظل الخروج املتعجل للقوات األميركية وقوات 
حلف شــمــال األطــلــســي«. وأضـــاف »لــم تتمكن 
)هذه القوات( من تحقيق نتائج واضحة في ما 
يتعلق باستقرار الوضع خال عقود أمضتها 
التي  العسكرية  االلتزامات  أن  وأعلن  هــنــاك«. 
قطعتها روسيا على نفسها في إطار منظمة 
مـــعـــاهـــدة األمـــــن الـــجـــمـــاعـــي، مـــا زالـــــت بــكــامــل 
قوتها. وأوضــح أن ممثلني عن املنظمة زاروا 
الحدود بني طاجيكستان وأفغانستان لتقييم 
الوضع، حيث يقول مسؤولون روس إن هناك 
تقارير تشير إلى أنها أصبحت تحت سيطرة 
مــقــاتــلــي »طـــالـــبـــان« عــلــى الــجــانــب األفــغــانــي. 
وأضاف »سنبذل كل ما بوسعنا، بما في ذلك 
الروسية  العسكرية  القاعدة  قــدرات  استخدام 
على حدود طاجيكستان مع أفغانستان، ملنع 

أي تداعيات عنيفة على حلفائنا«.

تدور معارك ضارية بين القوات األفغانية و»طالبان« في قلعة نو )فرانس برس(

تستخدم حركة »طالبان« تكتيك التفاوض مع 
كانت  فيما  إذ  النار،  تحت  األفغانية  الحكومة 
تشن هجومًا عنيفًا على مدينة قلعة نو، مركز 
إقليم بادغيس، كانت تجلس مع ممثلين عن 
الحكومة في طهران، التي تحاول االستفادة 

من الخروج األميركي 

الحدث

حركة »طالبان« 
تفاوض الحكومة 

تحت النار

الفروف: روسيا مستعدة 
للدفاع عن حلفائها 

إذا استدعى األمر

ظريف: أميركا هزمت 
بعد عقدين من وجودها 

بأفغانستان

كابول.  مطار  تشغيل  بشأن  مباحثاتهما  وأنقرة  واشنطن   تواصل 
األميركي  ونظيره  )الصورة(  أكار  خلوصي  التركي  الدفاع  وزيرا  وبحث 
في  الــتــطــورات  ــاء،  ــع األرب أمــس  هاتفي  اتــصــال  فــي  أوســتــن،  لويد 
موضوع  خصوصًا  أفغانستان، 
وكان  كابول.  مطار  تركيا  تشغيل 
أكار حذر، أمس األول، من أنه »في 
العمل،  عن  المطار  توقف   حــال 
األجنبية  الـــدول  ســفــراء  يبقى  لــن 
أفغانستان  وستتحول  كابول،  في 
سيؤدي  مــا  معزولة،  ــة  دول ــى  إل
العالقات  صعيد  على  مشاكل  إلى 

الدولية«.

مباحثات بشأن المطار

اغتيال رئيس هايتي عشية استحقاقات انتخابية

حون، فجر أمس األربعاء، رئيس 
ّ
اغتال مسل

ــز فــــي مـــنـــزلـــه، فــي  ــويـ هـــايـــتـــي جــوفــيــنــيــل مـ
العاصمة بــورت أو برنس، في توتر جديد 
ــات ســيــاســيــة  ــ ــ فــــي الــــبــــاد الـــتـــي تــشــهــد أزمـ
واقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة مــتــاحــقــة، أججها 
تـــفـــشـــي وبـــــــاء كــــــورونــــــا. وُيــــشــــّكــــل الـــحـــدث 
تحّواًل مفصليًا قبل نحو ثاثة أشهر على 
استحقاق 26 سبتمبر/أيلول املقبل، املوعد 
املنتظر لثاثية انتخابية: إجراء االستفتاء 
على الدستور، إجراء االنتخابات الرئاسية، 
وإجـــــراء االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة. ويــتــّوج 
االغـــتـــيـــال أســـابـــيـــع طــويــلــة مـــن الــعــنــف في 
هايتي، تخللتها توترات أمنية عدة، بدأت 

مــن اإلعــــان عــن مــحــاولــة اغــتــيــال مــويــز في 
7 فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي، مــــرورًا بــحــروب 
العصابات التي تدور رحاها في العاصمة.

صـــبـــاح أمـــــس، أعـــلـــن رئـــيـــس وزراء هــايــتــي 
كــــلــــود جـــــوزيـــــف أن »مــــجــــمــــوعــــة مــســلــحــة 
يتحدثون  مجهولني  أجانب  عناصر  تضم 
اإلنكليزية واإلسبانية )اللغتني املعتمدتني 
ــة الـــهـــايـــتـــيـــة  ــيــ ــولــ ــريــ ــكــ ــا الــ ــمــ ــــاد هــ ــبــ ــ ــــي الــ فــ
عند  الرئيس  مسكن  هاجمت  والفرنسية(، 
املحلي،  بالتوقيت  فــجــرًا  الــواحــدة  الــســاعــة 
ــمــــل وحـــشـــي  ــــاص فـــــي عــ ــــرصـ ــالـ ــ وقـــتـــلـــتـــه بـ
ــانـــي«. وأضـــــاف أن زوجــــة الــرئــيــس  ــسـ والإنـ
قلت إلى املستشفى. 

ُ
أصيبت في الهجوم، ون

وأعلن جوزيف أنه »يتولى اآلن مهام قيادة 
الــبــلــد«، داعــيــًا املــواطــنــني إلــى الــهــدوء، وأكــد 
أن »الشرطة والجيش سيضمنان النظام«، 
 يـــتـــردد في 

ّ
ــل لــكــن دوي األعـــيـــرة الــنــاريــة ظـ

ــــاوف مــن  ــــخـ ــــاك مـ ــنـ ــ ــاء الــــعــــاصــــمــــة. وهـ ــ ــــحـ أنـ
انتشار الفوضى في هايتي التي تعاني من 
إنسانية  أزمــة  وتواجه  السياسي  االنقسام 
البيت  ــّدد  الـــغـــذاء. ونــ فــي  متنامية ونــقــصــًا 
ــرّوع«.  ــ »املـ ـــ ــ ــه بـ ــفـ ــيـــض بــاالغــتــيــال ووصـ األبـ

»فانتوم  باسم  املعروفة  الهايتية  الشرطة 
إلــى اقتحام عــدة مــراكــز للشرطة في   ،»509
الـــعـــاصـــمـــة بــــــورت أو بــــرنــــس، وأحـــرقـــوهـــا 

مطالبني بإطاق سراح رفاقهم.
واعــتــبــرت املــعــارضــة فـــي هــايــتــي أن مــويــز 
البالغة  واليــتــه  فترة  ألن  يتنحى،  أن  يجب 
خمس سنوات، انتهت في 7 فبراير/شباط 
املــاضــي بــعــد انــتــخــابــات عـــام 2015، والــتــي 
كانت محل خــاف. في املقابل، رفض مويز 
فبراير  فــي  السلطة  تولى  أنــه  ذلــك، معتبرًا 
انـــتـــخـــابـــات جــديــدة  فـــي  فـــــوزه  2017، بــعــد 
املقبل.  الــعــام  بالتنحي  وتعهد   ،2016 عــام 
الدستور،  بخرق  مويز  املعارضة  واتهمت 
مــع فــشــل حــكــومــتــه فــي إجــــراء االنــتــخــابــات 
التشريعية في 2019، وترك البرملان من دون 
بمرسوم،  بالحكم  للرئيس  والسماح  نواب 
الــثــانــي 2020. وخـــال  مــنــذ يــنــايــر/كــانــون 
ــوالـــى ســبــعــة رؤســــــاء وزراء على  تـ عـــهـــده، 
رئــاســة الحكومة فــي أربــع ســنــوات، آخرهم 
كان جوزيف الذي كان من املفترض تغييره 
هــذا األســبــوع بعد مكوثه ثــاثــة أشــهــر في 

املنصب، وتعيني أريال هنري مكانه.
وأيـــــدت الـــواليـــات املــتــحــدة مـــويـــز، معتبرة 
الزمني  الــجــدول  أنــه »ربما تدعم  في حينه 
»الــزعــيــم الجديد أن يحل  ملــويــز«، وأن على 

محل مويز في فبراير 2022«.
حـــاول   ،2018 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  وفـــي 
مجهولون اغتيال مويز في منطقة بون روج 
فــي العاصمة، أثــنــاء مــراســم وضــع الــزهــور 
عــنــد الــنــصــب الــتــذكــاري لــإلمــبــراطــور جــان 
جـــاك ديــســالــني، مــؤســس هــايــتــي املستقلة. 
وقـــام حـــراس رئــيــس الــدولــة بــإجــائــه ساملًا 
إلـــى مــكــان آمــــن. وذكــــرت صحيفة »هــايــتــي 
ليبر« في حينه أن اثنني من حراس الرئيس 
أصيبا بجروح أثناء تبادل إلطاق النار مع 
الــفــرار، حسب  الذين تمكنوا من  املهاجمني 

ما أفادت مصادر أخرى.
وإضافة إلى األزمة السياسية، فقد تزايدت 
في  فــديــة  على  للحصول  الخطف  عمليات 
املــاضــيــة، فــي مؤشر جديد  القليلة  األشــهــر 
على النفوذ املتزايد للعصابات املسلحة في 
في  أيضًا  وتغرق هايتي  الكاريبية.  الدولة 
فقر مزمن وتواجه كوارث طبيعية متكررة.  
وأبـــــــدت املـــعـــارضـــة رفـــضـــهـــا املـــشـــاركـــة فــي 
االســتــفــتــاء الــدســتــوري، املــدعــوم مــن مويز، 
خــصــوصــًا أنـــه يــهــدف إلـــى تــقــويــة السلطة 
بالدستور  املعارضة  وتمسكت  التنفيذية. 
الحالي الــصــادر في عــام 1987 بعد سقوط 
 ،1986 عــام  دوفالييه  كلود  جــان  الدكتاتور 
وينص على أن »أي مشاورات شعبية بهدف 
تــعــديــل الـــدســـتـــور فـــي اســتــفــتــاء، مــمــنــوعــة 

ــــرت الــســفــارة األمــيــركــيــة أنــهــا ستغلق  وذكـ
أبوابها بسبب »الوضع األمني الراهن«.

وجـــــاء االغـــتـــيـــال بــعــد نــحــو خــمــســة أشــهــر 
الباد،  فــي  عنيفة  احتجاجات  انـــدالع  على 
ــزل حــكــومــة هــايــتــي ثـــاثـــة من  ــدأت مـــع عــ ــ بـ
قضاة املحكمة العليا، بعد أن تحدث مويز 
ــقــل 23 

ُ
عــن »مــحــاولــة لــانــقــاب« عليه، واعــت

شخصًا بينهم عسكريون، من بينهم قاضي 
ــان- ــوزيــــف مــيــســني جــ املـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا جــ
لــويــس، الــــذي اخــتــارتــه املــعــارضــة »رئــيــســًا 
انتقاليًا«. ودفع اعتقال العسكريني ضباطًا 
ملثمني ينتمون إلى قطاع »ساخط« من قوة 

رسميًا«. وسبق أن طالب مئات املتظاهرين 
ــراء تــحــقــيــق لــلــكــشــف عـــن مــصــيــر 3.8  ــإجــ بــ
مليارات دوالر من عائدات الباد البترولية 
الــتــي يــكــتــنــفــهــا الـــغـــمـــوض، والــتــحــقــيــق في 
ــتــــرو كــــــاربــــــي«، وهـــو  ــيــ ــــاق »بــ ــفـ ــ عـــــائـــــدات اتـ
البحر  تحالف بني فنزويا وعــدد من دول 
الكاريبي لبيع البترول لتلك الدول بأسعار 
تفضيلية وشروط ميسرة، وتم إنشاؤه عام 
2005. مع العلم أن تقارير أجهزة املحاسبة 
كشفت عن اختفاء مبالغ كبيرة من عائدات 
هايتي من تجارة البترول والطاقة في إطار 
هـــذا الــتــحــالــف، مــن خـــال اســتــخــدامــهــا في 
تحويلها  أو  متعثرة  حكومية  مــشــروعــات 

لجهات مجهولة.
وتعاني هايتي من أزمة صحية، مع تحذير 
اتحاد الصيادلة فيها، أواخر الشهر املاضي، 
من مخاطر إدخال لقاحات مزيفة إلى الباد، 
بــعــد أن ُســمــح لــلــقــطــاع الــخــاص بــاســتــيــراد 
لقاحات مضادة لكورونا، في حني أن الدولة 
طلق حتى اآلن أي حملة عامة لتطعيم 

ُ
لم ت

السكان. وقال االتحاد إن »هناك خطرًا كبيرًا 
من إدخــال لقاحات مزيفة ضد كورونا إلى 
هايتي، بسبب التكاثر املحتمل لنقاط البيع 
غير الخاضعة للرقابة«. وذّكر بأن »هايتي 
يمكنه  الــجــودة  ملراقبة  مختبر  لديها  ليس 
أم ال«.  لقاح مزيفًا  أي  كــان  إذا  التحقق مما 
وهــايــتــي واحـــدة مــن الـــدول القليلة الــتــي لم 
وزارة  وأوضحت  التطعيم.  بعد حملة  تبدأ 
الصحة أنها يجب أن تتلقى 130 ألف جرعة 
يوليو/ أوائـــل  »بــني  أسترازينيكا  لقاح  مــن 
تـــمـــوز الـــحـــالـــي ومــنــتــصــفــه«، عــبــر بــرنــامــج 
ــــذي تـــديـــره مــنــظــمــة الــصــحــة  »كـــوفـــاكـــس« الـ

العاملية.
ــتــــي جـــــزيـــــرة واحــــــــــدة مــع  ــايــ ــارك هــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وتـ
االستقال  ومنذ  الدومينيكان،  جمهورية 
)اعترفت باريس  فــي عــام 1804  عــن فرنسا 
تــســتــقــر  ــم  لــ ــام 1825(،  عـــ فــــي  بـــاالســـتـــقـــال 
األحــوال السياسية واألمنية في هذا البلد. 
وفـــي عـــام 1957، بـــدأ عــهــد دوفــالــيــيــه، األب 
فرانسوا، الذي استمر حتى 1971، ثم اإلبن 
جـــان كــلــود، الـــذي اســتــمــّر عــهــده حــتــى عــام 
إلـــى مرحلة  الــبــاد  تــحــولــت  بــعــدهــا   .1987
ديمقراطية، لكن انقابًا عسكريًا وقع في عام 
2004 أطاح الرئيس جان برتراند أريستيد، 
الـــــذي فــــّر إلــــى أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، متهمًا 
األميركيني بتدبير االنقاب ضده. وفي 12 
يناير/كانون الثاني 2010، تعّرضت هايتي 
ألسوأ كارثة طبيعية، مع وقوع زلزال بقوة 
7 درجات، أدى إلى مقتل بني 100 ألف و316 

ألف شخص، وفقًا لبيانات متعددة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز( ُقتل مويز وأُصيبت زوجته بجروح )فرانس برس(

من المقرر إجراء 
استفتاء دستوري 

وانتخابات في
26 سبتمبر

قد يؤدي اغتيال رئيس 
هايتي جوفينيل مويز، 

أمس األربعاء، في مقرّه 
الرئاسي، إلى تأجيج 

التوترات في البالد

الحدث

Thursday 8 July 2021 Thursday 8 July 2021
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سياسة

زيارة ملك األردن إلى واشنطن

محاولة تجاوز حقبة ترامب

تنظر أميركا إلى 
األردن كشريك في مختلف 

الملفات اإلقليمية

عّمان ـ أنور الزيادات

تفتح زيارة العاهل األردني عبد 
الله الثاني إلى الواليات املتحدة، 
والـــتـــي بـــــدأت مـــع مــطــلــع الــشــهــر 
ــالـــي وتــســتــمــر ثـــاثـــة أســـابـــيـــع، يــعــقــد  الـــحـ
خالها اجتماعًا مع الرئيس األميركي جو 
بــايــدن، والــــذي قـــال مــســؤول أردنــــي لوكالة 
ــا بعد  ــت مـ ــه ســيــكــون فـــي وقــ »رويــــتــــرز« إنــ
مــنــتــصــف يــولــيــو/تــمــوز الـــحـــالـــي، صفحة 
جـــديـــدة فـــي الـــعـــاقـــات مـــع واشـــنـــطـــن، بعد 
قدوم اإلدارة الجديدة، ورحيل إدارة دونالد 
ترامب، الذي عمل خال سنوات حكمه على 
والبحث  إقليميًا،  األردنــــي  الــــدور  تهميش 
القضية  لتصفية  تطبيق خطته  كيفية  عن 
»صفقة  بـ إعــامــيــًا  املــعــروفــة  الفلسطينية، 

القرن«، على حساب اململكة.
ويسعى عبد الله الثاني إلى إعادة الحيوية 
للعاقات مع أميركا، من أجل استعادة دور 
عّمان اإلقليمي، خاصة أن إدارة بايدن تؤيد 
ــــل حـــل الـــدولـــتـــني وتــعــتــبــر األردن  عــلــى األقـ
شريكًا، وال تتماهى مع سياسة االستيطان. 
وترى عمان في واشنطن شريكًا، وضرورة 
أمــنــيــة اســتــراتــيــجــيــة، فــيــمــا تــنــظــر أمــيــركــا 
فـــي مــخــتــلــف املــلــفــات  إلــــى األردن كــشــريــك 
 النهائي للصراع 

ّ
اإلقليمية، بما فيها الحل

الفلسطيني اإلسرائيلي، والتحالف الدولي 
ضد اإلرهاب، والتوازنات في املنطقة.

وإلى جانب العاقات السياسية، فإن هناك 
تـــعـــاونـــا أمـــنـــيـــا بــــني الـــبـــلـــديـــن. وربــــمــــا أهـــم 
مـــا حــصــل فـــي الــعــاقــات بـــني الــطــرفــني هو 
اإلعان، في مارس/آذار املاضي، عن اتفاقية 
التعاون العسكري مع الواليات املتحدة ملدة 
للقوات  األردن  يــوفــر  وبموجبها  ســنــة،   15
األمــيــركــيــة إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى املــرافــق 
واملناطق املتفق عليها، واستخدامها بدون 
عـــوائـــق لــلــقــيــام بــأنــشــطــة تــشــمــل الـــزيـــارات، 
والــتــدريــب، واملـــنـــاورات، والــعــبــور، والــدعــم، 
ــا بـــالـــوقـــود،  ــائـــرات وتـــزويـــدهـ ــبـــوط الـــطـ وهـ

 يـــســـتـــعـــد لـــــــدور مـــخـــتـــلـــف عـــمـــا كــــــان عــلــيــه 
ســابــقــًا، مــعــتــبــرًا أنـــه يـــحـــاول الــتــمــاهــي مع 
تــوجــهــات الــحــزب الــديــمــقــراطــي األمــيــركــي، 
ــات والـــشـــفـــافـــيـــة،  ــ ــــاحــ فــــي مــــوضــــوع اإلصــ
ــة، ووقــــف  ــهـ ــنـــزيـ واالنـــتـــخـــابـــات الــــحــــرة والـ
ــــل الـــحـــكـــومـــة والـــــدولـــــة فــــي الــــشــــؤون 

ّ
ــدخ تــ

املدنية والسياسية.
ــأن الــفــلــســطــيــنــي، وفـــــق الــحــمــد،  ــشــ وفـــــي الــ
األردن  يلعب  أن  املــتــحــدة  الـــواليـــات  تنتظر 
دورًا مهمًا في هذه القضية، معتبرًا أن هذا 
الــــدور ينبغي أن يــتــطــور، ألنـــه مــقــبــول من 
قبل األطراف الفلسطينية املختلفة، ويمكنه 
املـــســـاعـــدة فــــي حــــل الـــقـــضـــايـــا والـــخـــافـــات 
املعلومات  إن  وقــال  الداخلية.  الفلسطينية 
تــؤكــد أن حــركــة »حــمــاس« ستبني عاقات 
املقبلة، واإلدارة  الفترة  قوية مع األردن في 
األمــيــركــيــة ال تــعــارض ذلـــك، مــشــيــرًا إلـــى أن 

، في عهد امللك 
ً
هذه العاقة استمرت طويا

الراحل الحسني بن طال، من دون اعتراض 
أميركي، متوقعًا تقاربا أكبر بني »حماس« 
وعمان بعد زيارة امللك لواشنطن. ولفت إلى 
أن الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة الــســابــقــة عطلت 
تبد  ولــم  األردنــــي،  باملفهوم  الــســام  عملية 
السام،  عملية  الستئناف  الــازمــة  الجدية 
مشيرًا إلى أن األردن سيبحث مع الواليات 
املــتــحــدة اتــخــاذ إجـــــراءات جــديــدة للحفاظ 
على االستقرار في املنطقة، من خال الطلب 
من اإلدارة الضغط من أجل وقف االستيطان 

واإلجراءات األحادية.
ورّجح الحمد عدم وجود أي تأثير للزيارة 
على العاقات األردنية اإليرانية، الفتًا إلى 
أن أي تغيير سيرتبط بموقف عاملي حول 
االتفاق النووي. ورأى أن العاقات األردنية 
املــصــريــة الــعــراقــيــة املــتــنــامــيــة تــأخــذ العمق 
االقـــتـــصـــادي بــــاألســــاس، فـــالـــعـــراق بــحــاجــة 
لــلــتــعــاون والــتــكــامــل مـــع الـــدولـــة املـــجـــاورة، 
التحالف يشكل  كــاألردن ومصر، فيما هذا 
في  االقتصادية  األوضـــاع  لتحسني  فرصة 
األردن ومـــصـــر، فـــي ظـــل قـــــدرات االقــتــصــاد 
العراقي الهائلة، والواليات املتحدة تشجع 
على هذه العاقات لخلق تــوازن عراقي مع 

دول املنطقة مقابل العاقة مع إيران.

وحــــول الــتــســريــبــات عــن حــمــل املــلــك للملف 
ــنــــطــــن، قـــــال الـــحـــمـــد إن  ــــوري إلـــــى واشــ ــــسـ الـ
رئــيــســيــة،  ــا  ــايـ قـــضـ ــثــــاث  بــ مـــعـــنـــي  األردن 
ــرة عــــلــــى الـــــحـــــدود  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ هــــــي األمــــــــــن والـ
العاقات  واستئناف  وحمايتها،  الشمالية 
ــتـــي تــشــكــل شـــريـــانـــًا مــهــمــًا  ــة الـ ــتـــصـــاديـ االقـ
لاقتصاد األردني، وهناك اتفاقيات قديمة 
بـــإعـــادة إحــيــائــهــا، كــمــا أنها  عــمــان مهتمة 
مــعــنــيــة بــاســتــقــرار ســـوريـــة، لــلــحــفــاظ على 
أمنها، فــي ظــل وجــود مليشيات قريبة من 

الحدود.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال رئــــيــــس قـــســـم اإلعــــــام 
والــــــدراســــــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي جــامــعــة 
»العربي  الحسن بن طال، حسن الدعجة، لـ
الــجــديــدة،  األمــيــركــيــة  اإلدارة  إن  الــجــديــد«، 
بــقــيــادة بـــايـــدن، تــدعــم الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة 
ــر عــلــى  ــ ــكـــون لــــه أثــ ــيـ ــم، وهـــــــذا سـ ــالــ ــعــ فــــي الــ
الــثــانــي شكل  عــبــدالــلــه  األردن، خــاصــة وأن 
املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  مــؤخــرًا 
ــتــــي ســـتـــقـــدم مــقــتــرحــاتــهــا  الـــســـيـــاســـيـــة، الــ
األحــزاب واالنتخاب واإلدارة  بشأن قوانني 
املــحــلــيــة. ولـــفـــت إلــــى أن اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 
العسكري بــني واشــنــطــن وعــمــان، لها األثــر 
ــعـــاون، الفـــتـــًا إلــى  ــتـ الــكــبــيــر عــلــى تــوطــيــد الـ
نقل الكثير من القواعد األميركية واملعدات 
األردن تحسبًا ألي مواجهة  إلى  العسكرية 
ــع إيـــــــران. واعـــتـــبـــر أن هـــنـــاك عـــاقـــة قــويــة  مـ
 على 

ً
بــني بــايــدن والــعــاهــل األردنـــــي، مــدلــا

ذلــك بــدعــم بــايــدن الــقــوي للقيادة األردنــيــة، 
خــــال مـــا عــــرف بــقــضــيــة »الــفــتــنــة« )األمــيــر 
حمزة(. واعتبر الدعجة أن بقاء األردن قويًا 
أميركا، خاصة في ظل  يصب في مصلحة 
التحالف الجديد مع العراق ومصر، معربًا 
عــن اعــتــقــاده بـــأن هـــذا الــتــحــالــف يــتــم بدعم 
أميركي، وأنه سيتم إدخال دول جديدة فيه 
ولبنان.  وفلسطني  ســوريــة  مثل   ،

ً
مستقبا

وربط بني العاقات السيئة مع إدارة ترامب 
»صفقة القرن« والتجاوزات  برفض األردن لـ
ــقـــدس املــحــتــلــة والــعــمــل عــلــى الــوطــن  فـــي الـ
الــبــديــل وضـــم أراض مــن األغـــــوار. ورأى أن 
األردن له أهمية بالنسبة للواليات املتحدة، 
ومواقفه تؤخذ على محمل الجد، وبالتالي 
ــة إذا تــوفــرت  ــعـ فــــإن مــســاحــة الـــحـــركـــة واسـ
حول  الشعبي  والتاحم  السياسية  اإلرادة 
الـــقـــيـــادة، ومـــثـــال عــلــى ذلــــك رفــــض »صــفــقــة 
أنــــه ال حـــل للقضية  الــــقــــرن«. وشـــــدد عــلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــة إال مـــن خـــال حـــل الــدولــتــني، 
األميركية  اإلدارات  مــن  الكثير  أن  موضحًا 
كانت تدعم هــذا األمــر، لكن من دون أي أثر 

ملموس على األرض.

يهدف ملك األردن، 
عبد اهلل الثاني، من خالل 
زيارته ألميركا، إلى إعادة 

بالده للعب الدور الذي 
كانت تؤديه قبل وصول 

دونالد ترامب للحكم

عمل ترامب على تهميش دور األردن إقليميًا )صامويل كوروم/األناضول(

وتـــمـــويـــن الـــســـفـــن، وإقــــامــــة األفــــــــراد. وأعــلــن 
الــــدفــــاع األمــيــركــيــة  بـــاســـم وزارة  املـــتـــحـــدث 
)الــبــنــتــاغــون(، جـــون كــيــربــي، أخــيــرًا، إغــاق 
السيلية  منطقة  فــي  قــواعــد عسكرّية  ثــاث 
الــقــطــريــة كـــانـــت تــســتــخــدم كــمــســتــودعــات، 
نــقــل  فـــيـــمـــا  األردن.  ــــى  إلــ جــمــيــعــًا  ونـــقـــلـــهـــا 
ــبــــدالــــهــــادي راجــــي  الـــصـــحـــافـــي األردنـــــــــي عــ
الـــوزراء األســبــق طاهر  املجالي، عــن رئيس 
التي  األميركية  القوات  أن  تأكيده  املصري، 
ستنسحب من العراق وأفغانستان ستأتي 
إلى األردن، إال أن املصري نفى بعد ذلك ما 

نقل عنه.
الــــواليــــات  ــــى  إلـ مـــلـــك األردن  ــول زيـــــــارة  ــ وحــ
ــدة، قــــــال الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لــلــجــنــة  ــحــ ــتــ املــ
ــة الــــنــــيــــابــــيــــة، نـــضـــال  ــيــ ــارجــ ــشــــــؤون الــــخــ الــــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن هــذه  ـــ الـــطـــعـــانـــي، لـ
الـــزيـــارة تعتبر نــوعــيــة ومــهــمــة، فــهــي تأتي 
بــعــد فــتــرة مــن الــقــيــادة األمــيــركــيــة الصعبة 
تــرامــب، وخــطــة »صفقة  فــي عــهــد  للمنطقة 
الــــقــــرن«. وأشــــــار إلــــى أن عــبــد الـــلـــه الــثــانــي 
سيبحث خال زيارته، التي يلتقي خالها 
املتحدة، ملفات  الــواليــات  القرار في  صناع 
الفلسطينية  القضية  رأســهــا  وعلى  مهمة، 
وما يتعلق بحل الدولتني والقدس املحتلة، 
وكــذلــك الــوضــع فــي ســوريــة، بــاإلضــافــة إلى 
مــوضــوع التكتل األردنـــي املــصــري العراقي 
االقــتــصــادي والــســيــاســي، والــــذي سيواجه 

تكتات إقليمية.
الــطــعــانــي أن األردن حــجــر زاويــــة في  ورأى 
تتعامل  ال  املــتــحــدة  الــواليــات  وأن  املنطقة، 
مـــع عــبــدالــلــه الـــثـــانـــي كــمــلــك لــــــأردن فــقــط، 
بــل كخبير مــهــم فــي املــنــطــقــة وتــوازنــاتــهــا، 
فالقيادة األميركية تشاركه الرؤية للمنطقة. 
وحـــــول الـــحـــديـــث عـــن اإلصــــــاح الــســيــاســي 
مــع قـــدوم اإلدارة الــديــمــقــراطــيــة األمــيــركــيــة، 
أوضح الطعاني أن االصاح السياسي، من 
منظور أردني، متطلب أساسي للدخول إلى 
املــئــويــة الــثــانــيــة مــن تــأســيــس الـــدولـــة، وهــو 
انتخاب  قــانــون  املــرحــلــة، عبر  مــع  يتناسب 
عـــصـــري يــتــمــاهــى مــــع مــتــطــلــبــات الــشــعــب 
والــدولــة، ودولــيــًا أيــضــًا، مــن أجــل الــوصــول 
األردن  يكون  وأن  البرملانية،  الحكومة  إلــى 
ــــدول املــنــطــقــة فــــي اإلصــــاحــــات  نـــمـــوذجـــا لــ

السياسية.
بــــدوره، قـــال رئــيــس مــركــز دراســــات الــشــرق 
»العربي الجديد«،  األوسط، جواد الحمد، لـ
تــنــظــر  الــــجــــديــــدة  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ اإلدارة   إن 
فـــي ضــمــان  كـــدولـــة مـــحـــوريـــة،  إلــــى األردن 
ــرار املـــنـــطـــقـــة، وهــــــذا مــخــالــف  ــقــ ــتــ أمـــــن واســ
األردن  أن  ورأى  تــرامــب.  إدارة  نظر  لوجهة 
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