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سياسة

ليبيا... الدستور 
يعرقل االنتخابات

روحاني: ال خيار 
سوى العودة إلى 

االتفاق النووي

سيرغي ريابكوف: 
لم تعد هناك أي أمور 

مستعصية

للحديث تتمة...

النووية  فيينا  مفاوضات  في  الرئيسية  القضايا  بعض  أن  األربعاء،  أمس  إيران،  أعلنت 
النووي قبل  بإمكانية إعادة إحياء االتفاق  المرتفعة  ال تزال عالقة، ما يبدد اآلمال 
المشهد  على  تأثيره  سيترك  ما  وهو  الحالي،  يونيو   18 في  اإليرانية  الرئاسة  انتخابات 

االنتخابي الفاتر إجماًال

طهران ـ العربي الجديد

املفاوضني  كبير  تصريحات  لت 
ّ
قل

ــــني حــــــول املــــلــــف الــــنــــووي  ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
الــرئــيــس حسن  إدارة  فـــي  اإليـــرانـــي 
روحـــانـــي، عــبــاس عــراقــجــي، أمـــس األربـــعـــاء، 
من منسوب التفاؤل في إمكانية إنجاز هذه 
اإلدارة مهمة إعـــادة إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي، 
الــدول الكبرى في عــام 2015، قبل  املوقع مع 
ــه قــبــل مــوعــد االنــتــخــابــات 

ّ
مــغــادرتــهــا، أو أقــل

الــرئــاســيــة اإليــرانــيــة فــي 18 يــونــيــو/حــزيــران 
الـــحـــالـــي. وأكـــــد عـــراقـــجـــي، أمـــــس، إثــــر لــقــائــه 
ــاء لــجــنــة األمــــــن الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة  أعــــضــ
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الــــشــــورى اإليـــرانـــي 
في  الرئيسية  القضايا  أن بعض  )الــبــرملــان(، 
املـــفـــاوضـــات لـــم تــحــل بــعــد، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
الجولة  املــاضــي،  األســبــوع  فيه  انتهت  كانت 
تستضيفها  التي  املــفــاوضــات  مــن  الخامسة 
الــنــمــســاويــة فيينا، والــتــي تجري  الــعــاصــمــة 
بطريقة غير مباشرة بني واشنطن وطهران. 
ــداة تــأكــيــد  ــ وتـــأتـــي تــصــريــحــات عـــراقـــجـــي، غـ
وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
ــران،  أن مــئــات الــعــقــوبــات املــفــروضــة عــلــى إيــ
ستبقى سارية، حتى بعد أي عودة محتملة 
ــفـــاق الــــذي انــســحــبــت مــنــه الـــواليـــات  إلـــى االتـ

املتحدة بعد ثالثة أعوام من توقيعه.
كما تأتي مواقف عراقجي مع اقتراب موعد 
انــتــهــاء تــمــديــد اتــفــاق لــلــمــراقــبــة بــني طــهــران 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية نهاية الشهر 
ــذا املــشــهــد الــضــبــابــي،  ــأن هـ الــحــالــي. ومـــن شـ
أن تنعكس  اإليــرانــي،  املــســؤول  وتصريحات 
على االنتخابات الرئاسية، ونسبة املشاركة 
الــشــعــبــيــة فــيــهــا، والـــتـــي تــشــيــر اســتــطــالعــات 

الرأي إلى أنها ستكون متدنية. 
ــد كــبــيــر املـــفـــاوضـــني اإليـــرانـــيـــني، عــبــاس  ــ وأكـ
عــراقــجــي، أمـــس، أن الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة في 

املــبــاشــرة بــني طهران  مــفــاوضــات فيينا غير 
ــرًا إلـــى  ــيـ ــل بــــعــــد«، مـــشـ ــم تـــحـ ــ ــ ــن »ل ــطــ ــنــ وواشــ
أن الــجــولــة الـــســـادســـة مـــن هــــذه املــفــاوضــات 
مــن دون تحديد  املــقــبــل،  األســبــوع  ستنطلق 
تــاريــخ لــذلــك. وقـــال عــراقــجــي، فــي مقابلة مع 
وكالة »خانه ملت« التابعة للبرملان اإليراني، 
ــــع لـــجـــنـــة األمـــــــن الـــقـــومـــي  ــد مـــنـــاقـــشـــتـــه مـ ــعـ بـ
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــرملـــان آلخـــر 
»املــفــاوضــات  إن  مــبــاحــثــات فيينا،  تــطــورات 
وصــلــت إلـــى مــرحــلــة بــقــيــت بــعــض الــقــضــايــا 
اتخاذ  ويجب   ،

ّ
حــل دون  مــن  فيها  الرئيسية 

القرار بشأنها«، معربًا عن أمله في »حصول 
الــقــضــايــا خـــالل الجولة  الــتــقــدم فــي مختلف 
املقبلة«. وشّدد عراقجي على أنه »من السابق 
ألوانــــــه الـــحـــديـــث عـــن أن الـــجـــولـــة الــســادســة 
ــيـــرة«، مــوضــحــًا أن »الــخــالفــات  ســتــكــون األخـ
ــدة، بــــل تــرتــبــط  ــ ــديـ ــ لـــيـــســـت حـــــول قـــضـــايـــا جـ
بـــقـــضـــايـــا رئـــيـــســـيـــة تــتــعــلــق بـــطـــريـــقـــة عــــودة 
الطرفني )األمــيــركــي واإليـــرانـــي( إلــى االتــفــاق 

النووي«. 
وجــــاءت تــصــريــحــات عــراقــجــي عــن اســتــمــرار 
ــأن الـــقـــضـــايـــا الـــرئـــيـــســـيـــة، بــعــد  الــــخــــالف بـــشـ
أســبــوع مــن تــأكــيــد الــرئــيــس اإليـــرانـــي حسن 
ها مع 

ّ
 »القضايا األساسية تّم حل

ّ
روحاني، أن

واشنطن خالل مباحثات فيينا«، مشيرًا يوم 
األربــعــاء املاضي إلــى وجــود »قضايا فرعية 
متبقية، نــواصــل الــتــفــاوض بــشــأنــهــا«. وأكــد 
إرادة،  كانت هناك  »إذا  أنــه  روحــانــي حينها 
القضايا« خــالل عهد هذه  بقية   

ّ
حــل فسيتم 

الحكومة، الذي لم يبق منه سوى شهرين. 
وجاء كالم عراقجي، أمس، فيما أكدت روسيا 
لم  والــتــي  بــاملــفــاوضــات،  املتعلقة  ــور  األمــ أن 
ما  بحسب  »مستعصية«،  ليست  بعد،  تحل 
نقلت وكالة اإلعالم الروسية عن نائب وزير 
الروسي سيرغي ريابكوف. وقال  الخارجية 
املــســؤول الـــروســـي، إن »هــنــاك بــضــع قضايا 

باقية تحتاج إلى حل« في املحادثات الرامية 
ــاق الــــنــــووي، لــكــن »لــــم تعد  ــفـ إلــــى إحـــيـــاء االتـ
هــنــاك أي عــقــبــات مــســتــعــصــيــة«. مـــن جهته، 
ر مــنــدوب روســيــا الــدائــم لـــدى املنظمات 

ّ
ــذ حـ

من  أوليانوف،  ميخائيل  فيينا،  في  الدولية 
أن املحادثات حول التحقق من تنفيذ االتفاق 
التابع  الحكام  مجلس  اجتماع  فــي  الــنــووي 
أن  أظــهــرت  الــذريــة،  للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة 

نابلس ــ سامر خويرة

بحسرة، ينظر محمد مصطفى خبيصة )70 
سنة( من بعيد إلــى أرضــه الواقعة على قمة 
جــبــل صــبــيــح، الــتــابــع إلـــى بــلــدة بيتا جنوب 
مدينة نابلس شمال الضفة الغربية املحتلة، 
منذ نحو  عليه  املستوطنون  أن سيطر  بعد 
ليتحول  بيتًا فوقه،  وأقــامــوا نحو 30  شهر، 
املـــكـــان إلــــى أحـــــدث مـــيـــدان لــلــمــواجــهــة الــتــي 
الفلسطينيون مع االستيطان في  يخوضها 

الضفة الغربية.
ويقف خبيصة على الطرف اآلخر من الجبل، 
مستذكرًا كيف كان قبل سنوات قليلة مضت 
يــصــعــد إلـــى قــمــتــه، ويــحــرث األرض، ويـــزرع 
فــيــهــا الــتــني والــعــنــب والـــزيـــتـــون، لــيــعــود مع 
عــائــلــتــه، وعــــوائــــل كــثــيــرة أخـــــرى مـــن بــلــدتــه 
ــلــــدات املـــــجـــــاورة، فــــي مــــواســــم الــقــطــاف  والــــبــ
لكن  أيــديــهــم.  مــا كسبته  ليجنوا  والــحــصــاد 

بشأن  القلق  على  تبعث  الحالية  »الــظــروف 
ــاق الــــنــــووي، بــعــد مـــمـــارســـة الـــواليـــات  ــفــ االتــ
املتحدة سياسة الضغوط القصوى«، وتخلي 

إيران عن التزاماتها النووية. 
وبــــدأت مــبــاحــثــات فيينا غــيــر املــبــاشــرة بني 
طــهــران وواشــنــطــن إلحــيــاء االتــفــاق الــنــووي 
املكونة من روسيا  االتفاق،  أطــراف  بواسطة 
والــصــني وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وأملــانــيــا، في 
2 إبـــريـــل/نـــيـــســـان املــــاضــــي، وُعــــقــــدت خمس 
جــوالت حتى اآلن بهدف إحياء االتــفــاق، من 
خالل عودة واشنطن إليه، ورفعها العقوبات 
األخيرة  عــودة  مقابل  إيـــران،  على  املفروضة 

إلى التزاماتها النووية. 
ويــــأتــــي تـــرقـــب اإليــــرانــــيــــني ملــــا ســـيـــخـــرج عــن 
جــولــة الــتــفــاوض الـــســـادســـة، مـــع انــتــظــارهــم 
للبالد،  الثامن  الرئيس  االنتخابات الختيار 
والـــتـــي يــتــنــافــس فــيــهــا 7 مــرشــحــني، خمسة 
مـــنـــهـــم مـــــن املــــحــــافــــظــــني، لــــخــــالفــــة حـــكـــومـــة 
روحاني اإلصالحية. وغداة مناظرة رئاسية 
املرشحني  الثالثاء، حّمل فيها جميع  ثانية، 
املــحــافــظــني، وعـــلـــى رأســـهـــم رئـــيـــس الــســلــطــة 
ــــي،  ــانـ ــ ــيــــســــي، روحـ ــيـــة إبــــراهــــيــــم رئــ الـــقـــضـــائـ
مسؤولية تراجع االقتصاد اإليراني، ودخول 

الـــحـــال تــغــيــر، وتـــحـــديـــدًا فـــي الــعــقــد األخــيــر، 
خــصــوصــًا فـــي الــســنــوات الــخــمــس األخـــيـــرة، 
بعدما بات الجبل برمته في عني االستهداف 

االستيطاني.
ــتــــي لــفــظــت  ــدات الــــقــــالئــــل الــ ــلــ ــبــ ــا مــــن الــ ــتـ ــيـ »بـ
إلى  تعود  قديمة  معهم  قصتنا  االستيطان. 
عنيفة  مواجهة  خضنا  عندما   ،1984 الــعــام 
جــــدًا أفــضــت إلــــى اســتــشــهــاد عــــدد مـــن أبــنــاء 
الـــبـــلـــدة، لــكــنــنــا طـــردنـــاهـــم«، يـــقـــول خبيصة 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«. وملـــحـــمـــد خــبــيــصــة  لـــــ
وعائلته سبعة دونــمــات، ورثها عن أجــداده 
ثم والده. ويقول: »لن أستسلم للمستوطنني، 
سيعود أوالدي إليها قريبًا، لم نهملها يومًا. 
أذكر أنني كنت أذهب في طفولتي إليها مع 
جدي ووالدي نزرع ونحصد ونهتم باألرض، 
الذين ربيتهم على  وكذلك فعلت مع أوالدي 

حب األرض«.
التهديد  إلـــى  وأبـــنـــاؤه  خبيصة  ويــتــعــرض 
بالقتل كلما حاولوا االقتراب من أراضيهم. 
ويــقــول: »هـــؤالء أوبـــاش، مجرمون قتلة، لن 
يـــتـــوانـــوا عـــن إطــــالق الـــرصـــاص عــلــيــنــا. هم 
مسلحون وجيش االحتالل يحميهم، ونحن 
املــســؤول  بــــــاإلرادة«.  لكننا مسلحون  ُعــــزل، 
هو  يــقــول خبيصة،  كما  يــجــري،  عما  األول 
أول  كــان  الـــذي  حكومة االحــتــالل وجيشها، 
من وضع يده على الجبل، وحاول السيطرة 
عليه مــن خــالل إقــامــة معسكر لــجــنــوده في 
لكننا   ،)1993-1987( األولــــــى  االنـــتـــفـــاضـــة 
تصدينا له، فتمت إزالته. لكنه حاول طيلة 
الــعــقــود املــاضــيــة الـــعـــودة إلـــيـــه، وهـــو الـــذي 
ســهــل، بــأوامــر مــن حــكــومــتــه، للمستوطنني 
الــســيــطــرة عليه ووفـــر لــهــم الــحــمــايــة، وقتل 
شبابنا الذين تصدوا لهم«. ويفند خبيصة 
ــاء جــيــش االحـــتـــالل بـــأن هـــذه األراضــــي  ــ ادعـ
: »هـــذا كـــذب. هـــذه األراضـــي 

ً
»مـــشـــاع«، قــائــال

لها أصحاب ويملكون ما يثبت ذلك وليست 

اإليــــرانــــيــــني فــــي ظـــــــروف مــعــيــشــيــة صــعــبــة، 
دافــع األخير، أمــس، في كلمة مطولة له أمام 
ــبـــوعـــي، عـــن سجله  اجــتــمــاع الــحــكــومــة األسـ
عهده،  مــن  املاضية  الثماني  السنوات  خــالل 
وقبل أقــل مــن شهرين مــن مــغــادرتــه السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة، مــؤكــدًا أنـــه ال بــديــل عــن االتــفــاق 
ــــالده مـــن أزمـــتـــه. وأعــــرب  الـــنـــووي لـــخـــروج بـ
روحاني عن انزعاجه وغضبه من الهجمات 
واالنــتــقــادات الــحــادة الــتــي يــتــعــرض لــهــا مع 
ــل املــــرشــــحــــني املــحــافــظــني  ــبـ حـــكـــومـــتـــه مــــن قـ
لـــلـــرئـــاســـة، مــــؤكــــدًا أن حـــكـــومـــتـــه »أخــــرجــــت 
البالد من تحت سطوة قرارات األمم املتحدة 
والفصل السابع«. وقال روحاني إن »االتفاق 
ــــالل أعـــــــوام 2015  ــبــــالد خـ ــع الــ ــ الــــنــــووي وضـ
التقدم والتطور«،  و2016 و2017 في مسيرة 
أيضًا  منه، مشددًا  األميركي  االنسحاب  قبل 
 

ّ
على أن هذا االتفاق »يشكل اليوم طريق حل

املشاكل«.
وبــعــدمــا اســتــعــرض األزمــــات الــتــي مـــرت بها 
حــكــومــتــه، مـــن الــعــقــوبــات إلــــى كـــورونـــا إلــى 
ـــي أن »ال  ــانـ ــــد روحــ ــــوارث الــطــبــيــعــيــة، أكـ ــكـ ــ الـ
خــيــار ســـوى الــعــودة إلـــى االتــفــاق الــنــووي«، 
مخاطبًا خصومه املحافظني بقوله »إذا كان 

أراضــــــــــي دولــــــــــة. وخــــطــــة جــــيــــش االحــــتــــالل 
مكشوفة للجميع، فهو يريد من املستوطنة 
 
ً
الــتــي أقــامــهــا عــلــى الــجــبــل أن تــكــون فــاصــال
وقاطعًا بني شمال الضفة الغربية ووسطها. 
على  تــدريــجــيــًا  بقيت ستسيطر  حـــال  وفـــي 
ــمـــات مـــن قــــرى وبــــلــــدات جــنــوب  آالف الـــدونـ
وشــــرق نــابــلــس، مــثــل بــيــتــا وقــبــالن ويــتــمــا، 
 »شــبــاب 

ّ
وعــقــربــا وأوصــــريــــن«. ويــوضــح أن

بيتا دفعوا دماءهم فداًء للجبل، وسيستمر 
أصحاب األراضــي بمواجهة االحــتــالل، وإن 
كــان الثمن أرواحــهــم وأبــنــاءهــم. كما أنــه تم 
ــدمــت 

ُ
رفــع دعـــوى لــدى محاكم االحــتــالل، وق

األرض،  أصـــحـــاب  مــلــكــيــة  تــثــبــت  أوراق  لــهــا 
لكنها تماطل في البّت بالدعوى، فهي جزء 

من املنظومة االحتاللية«.
ــى الـــــــبـــــــؤرة  ــ ــلــ ــ ــــون عــ ــنــ ــ ــوطــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــق املــ ــ ــلــ ــ ــطــ ــ ويــ
ــلـــى جــبــل  ــا عـ ــوهــ ــامــ ــتــــي أقــ االســـتـــيـــطـــانـــيـــة الــ
قتل  »أفــيــتــار«، وهـــو مستوطن  اســـم  صبيح 
بــعــمــلــيــة طــعــن فـــي الـــعـــام 2013 عــنــد حــاجــز 
بإقامة  املستوطنون  شــرع  وحينها  زعــتــرة. 
البؤرة في موقع يستخدمه االحتالل كنقطة 
عــســكــريــة، لــكــن أهــالــي بيتا تــصــدوا لــهــم، ما 
 ،2018 وفـــي  تفكيكها.  عــلــى  االحـــتـــالل  أجــبــر 
مقتل  عقب  محاوالتهم،  املستوطنون  عــاود 
حاخام قرب مستوطنة »أرئيل« املقامة على 
شمال  سلفيت  شمال  الفلسطينيني  أراضـــي 
الضفة، ووضعوا بيوتًا متنقلة وأوصلوا لها 
الكهرباء واملــاء، وتصدى لهم األهالي بقوة، 

ليلجأ االحتالل إلى تفكيكها مجددًا.
سلطات  سلمت   ،2018 يونيو/حزيران  وفــي 
ــيـــد عــلــى  االحــــتــــالل قـــــــرارًا يــقــضــي بـــوضـــع الـ
فــي جبل صبيح،  25 دونــمــًا بملكية خــاصــة 
لكن،  عسكرية.  ألغــراض  استخدامها  بحجة 
التي نفذها  النار  أعقاب عملية إطــالق  وفــي 
فلسطيني عند حاجز زعترة، الشهر املاضي، 
ومــا تالها من حملة عسكرية بحثًا عنه في 

لديكم خيار آخر، أخبرونا به، وأعلنوا أنكم 
الجميع  لكن  االتفاق،  إلى  العودة  تريدون  ال 
يؤكدون أنهم يعارضون العقوبات، إذن كيف 
يجب أن نرفع العقوبات؟«. وتساءل الرئيس 
اإليراني: »من أجبر أميركا ما بعد )الرئيس 
ــرامـــب عــلــى الـــتـــفـــاوض؟  الـــســـابـــق دونــــالــــد( تـ
ألــــم يــكــن صــبــر الــشــعــب وصــــمــــوده وجــهــود 

دبلوماسيينا؟«.
وغداة مناظرة الثالثاء، قال املرشح الرئاسي، 
السابق  اإليــرانــي  املركزي  املصرف  ومحافظ 
عــبــد الــنــاصــر هــمــتــي، فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة 
»أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــــرس«، إنــــــه ســـيـــكـــون عــلــى 
استعداد للقاء الرئيس األميركي جو بايدن، 
إذا ما فاز في االنتخابات، وذلــك على الرغم 
ــال إشـــارات  مــن أن »أمــيــركــا بحاجة إلــى إرسـ
أفضل وأقوى« إلى بالده. وشدد همتي على 
أن عودة الواليات املتحدة إلى االتفاق النووي 
وقال  أساسية ألي عالقة محتملة.  اإليــرانــي 
»أعــتــقــد أنــنــا لــم نــر أي شــيء جــاد مــن جانب 
إلى  الــعــودة  أواًل  بــعــد. ينبغي  بــايــدن  السيد 
الــنــووي. إذا رأينا العملية وتــم بناء  االتفاق 
التحدث عن ذلك«،  الثقة، فيمكننا  املزيد من 

في إشارة إلى تحسني العالقات.

قرى جنوب شرق نابلس، سارع املستوطنون 
الــفــرصــة، واســتــأنــفــوا مساعيهم  القــتــنــاص 
ــبــــؤرة االســتــيــطــانــيــة. وفــي  إلعــــــادة إقـــامـــة الــ
وقـــت قــيــاســي، وبـــدعـــم مـــن جــيــش االحـــتـــالل، 
نصب املستوطنون خيامًا، ثم وضعوا بيوتًا 
مــتــنــقــلــة عــلــى قــمــة جــبــل صــبــيــح، وبـــاشـــروا 
عددها  ازداد  ثابتة،  خرسانية  بيوت  ببناء 
تدريجيًا ليصل إلى أكثر من ثالثني. وإمعانًا 
فــي تثبيت الـــبـــؤرة، عــمــل املــســتــوطــنــون، في 
األيــام األخــيــرة، على تعبيد الطرق الداخلية 

وبناء املزيد من املباني على جبل صبيح.
الخطوات  تلك  فــإن  بيتا،  ألهــالــي  وبالنسبة 
ليست عــفــويــة، بــل تــنــدرج فــي إطـــار مخطط 
استيطاني مدروس، يتم تنفيذه بدقة بالغة. 

ويــــؤكــــد نـــائـــب رئـــيـــس بـــلـــديـــة بــيــتــا مــوســى 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــســيــطــرة  حــمــايــل، لـــ
املعالم،  مــن خطة واضــحــة  الجبل جــزء  على 
تــتــمــثــل فــــي فـــصـــل نـــهـــائـــي لـــشـــمـــال الــضــفــة 
الــغــربــيــة عـــن جــنــوبــهــا، مـــن خـــالل مـــا يــعــرف 
ــزام االســــتــــعــــمــــاري«، أي اســتــكــمــال  ــ ــحـ ــ »الـ ـــ ــ بـ
ربــــط املــســتــوطــنــات مـــن مــنــطــقــة رأس الــعــني 
إلــــى   ،1967 الـــــعـــــام  حــــــــدود  ــلــــى  عــ ــة  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ الـ
مــســتــوطــنــة »بـــركـــان« فــي مــحــافــظــة سلفيت، 
أكــبــر مستوطنات شمال  إحـــدى  إلــى  ومنها 
الــغــربــيــة، وهــي »أرئـــيـــل«، ومنها إلى  الضفة 
مستوطنة »تفوح« املقامة بالقرب من حاجز 
زعترة، ومنها إلى جبل صبيح، الذي يشكل 
قرى  معظم  على   

ً
مــطــال استراتيجيًا  موقعًا 

وبــلــدات جــنــوب وشـــرق نــابــلــس، وصـــواًل في 
واألغـــوار.  أريــحــا  إلــى مستوطنات  املحصلة 
ويـــقـــول حـــمـــايـــل: »هـــــذه لــيــســت مــبــالــغــة، بل 
خــطــة اســتــيــطــانــيــة خــبــيــثــة، ســتــقــضــي كليًا 
على أي فرصة لتواصل جغرافي فلسطيني. 
الجبل  قــمــة  عــلــى  االستيطانية  الــبــؤرة  هـــذه 
ســتــحــول قـــرى بــيــتــا ويــتــمــا وعــقــربــا وقــبــالن 
وأوصــــــريــــــن إلــــــى ســـجـــن كـــبـــيـــر، وســتــقــضــم 
وبموازاة  الزراعية«.  الدونمات  آالف  عشرات 
كل ما يجري، هناك جهد قانوني من املجالس 
ــي، بــالــتــعــاون مع  ــ املحلية وأصــحــاب األراضـ
ــان الــفــلــســطــيــنــيــة  ــطـ ــيـ ــتـ هــيــئــة مـــقـــاومـــة االسـ
ومـــركـــز الـــقـــدس لــلــمــســاعــدة الــقــانــونــيــة، في 
عــلــى ملكياتهم  لــلــحــفــاظ  االحـــتـــالل  مــحــاكــم 
بلدة  فــي وقــت تعيش  هــذا  يــأتــي  وتثبيتها. 
مسبوقة،  غير  ثــوريــة  حالة  ومحيطها  بيتا 
فاملواجهات دفاعًا عن الجبل لم تتوقف، وقد 
دفع األهالي ثمنًا باهظًا بعد أن ارتقى عدد 
مـــن الــشــبــان شـــهـــداء وأصـــيـــب مـــا ال يــقــل عن 
للبؤرة،  املناهضة  الفعاليات  بــدء  منذ   ،500
وسط إصرار كبير على إجبار االحتالل على 
نجحوا  كما  املستوطنني،  ورحــيــل  تفكيكها 
فــي ذلـــك فــي املــــرات الــســابــقــة. وســّجــل العقد 
فــي عمليات  تــســارعــًا غير مسبوق  املــاضــي، 
االســــتــــيــــطــــان والــــتــــهــــام أراضـــــــــي املـــواطـــنـــني 
فيها  بما  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينيني 
القدس املحتلة، وفق إستراتيجية إسرائيلية 
مــمــنــهــجــة تــــهــــدف لـــتـــرحـــيـــل الــفــلــســطــيــنــيــني 
وســـــرقـــــة مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن أراضـــــيـــــهـــــم. ووفـــــق 
إحــصــائــيــات ملــركــز »بــتــســيــلــم« اإلســرائــيــلــي 
الــزيــادة السكانية في   

ّ
فــإن لحقوق اإلنــســان، 

مــســتــوطــنــات الــضــفــة الــغــربــيــة كـــانـــت أعــلــى 
املائة منها  العام 2020 بنسبة 68 في  خــالل 
في األراضي املحتلة، في ظل زيادة إقامة بؤر 
على  رقعتها،  وتوسعة  جديدة،  استيطانية 
حساب أراضي املواطنني في الضفة الغربية.

)Getty( لم يجزم عراقجي بأن تكون جولة التفاوض المقبلة هي األخيرة

تعيش بلدة بيتا ومحيطها حالة ثورية غير مسبوقة )عصام ريماوي/األناضول(

أسامة علي

من مفارقات الحالة الليبية أن 
ل اليوم إجراء 

ّ
الدستور هو ما يعط

االنتخابات التشريعية والرئاسية 
في موعدها املقرر في ديسمبر/ 

كانون األول املقبل، بعدما تحول من 
ضامن للحقوق، ومن كلمة الشعب 

مة لشكل الحكم والعالقة 
ّ
املنظ

بني الحاكمني، إلى محل جدل بني 
املتصارعني في البالد، الذين يأبون 

ترك مناصبهم ومغادرة املشهد 
ون إعادة 

ّ
السياسي، بل يفضل

األوضاع إلى املربع األول لألزمة. 
أعطى رئيس مجلس النواب عقيلة 

صالح، لنفسه، الحق بالحديث 
 الليبيني، حني قال 

ّ
نيابة عن كل

إن »الليبيني يرفضون مشروع 
الدستور«. ال أحد يعلم كيف تّم ذلك، 

وكيف استطاع صالح معرفة رأي 
الليبيني بمشروع الدستور، والحديث 

بهذه اللهجة القاطعة، إال إذا كان 
يعتقد بأن الـ170 نائبًا التابعني 

ملجلسه هم نواب حقيقيون ممثلون 
للشعب، على الرغم من أن غالبيتهم 

ال يشاركون في جلسات البرملان 
التي تعقد في طبرق، والتي ال تلتئم 
إال نادرًا، ويتفرد فيها عقيلة صالح 
بالقرار. في الجانب اآلخر، استيقظ 
املجلس األعلى للدولة، بعد قرابة 4 

سنوات من إقرار مشروع الدستور 
من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة 

مشروع الدستور الليبي، ليؤكد، 
على لسان رئيسه خالد املشري، 

أول من أمس الثالثاء، من العاصمة 
طرابلس، تمسكه باالستفتاء على 

املشروع قبل االنتخابات، ويوزع 
االتهامات يمينًا ويسارًا ملعرقلي 

مسار االستفتاء. وأكد املجلس 
األعلى للدولة أن مشروع الدستور 

أصبح ملكًا لليبيني، وال يمكن ألحد 
أن يصادره منهم، حتى إن اتهاماته 

طاولت رئيس املفوضية العليا 
لالنتخابات، عماد الدين السائح. 
حتى إن صّحت معظم االتهامات 

التي أطلقها املشري، إال أنها ال 
تبرئ ذّمته وذّمة أعضاء املجلس 

األعلى للدولة. فمشروع قانون 
م للمفوضية العليا 

ّ
االنتخابات ُسل

منذ أغسطس/ آب 2017، بعدما أقّرته 
الهيئة التأسيسية في يوليو/ تموز 

من العام ذاته. وال يمكن فهم موقف 
املجلس األعلى للدولة املطالب اليوم 
بضرورة االستفتاء على الدستور 

قبل إجراء االنتخابات، إال في سياق 
املناكفات السياسية، والصراع مع 

مجلس النواب، خصمه التقليدي. وال 
دليل على ذلك أكثر من اقتران موقف 

املشري، بإعالن املجلس األعلى عن 
فتح باب الترشح للمناصب السيادية، 

أحد أهم ملفات الصراع والتخاصم 
بني املجلسني، بل واملطالبة بإضافة 

مؤسسة جديدة إلى قائمة املؤسسات 
السيادية، وهي املؤسسة العسكرية، 
التي رهن مصير توحيد املؤسسات 

األخرى بتوحيدها. 

تحول جبل صبيح 
جنوب نابلس، إلى ميدان 

جديد للمواجهة 
بين الفلسطينيين 

والمستوطنين، الذين 
يعملون على تنفيذ 
مخطط يهدف إلى 
فصل شمال الضفة 
الغربية عن جنوبها، 

وقضم عشرات آالف 
الدونمات الزراعية

البؤرة  إخــاء  قرر  إنه  األربعاء،  أمس  اإلسرائيلي،  االحتال  جيش  قال 
لبلدة  التابع  صبيح،  جبل  قمة  على  الواقعة  »أفيتار«  االستيطانية 
في  نابلس،  مدينة  جنوب  بيتا 
إياها  أيام، واصفًا  ثمانية  غضون 
على  ردًا  وأوضح،  الشرعية.  بغير 
البؤرة  عن  »رويترز«  لوكالة  سؤال 
المنطقة  قائد  أن  االستيطانية، 
على  وّقع  يادعي  تامير  الجنرال 
قرار األحد الماضي يقضي بإخاء 
أمهل  أنه  وأوضح  البؤرة.  هذه 
المستوطنين ثمانية أيام إلخائها 

طواعية.

إخاء »أفيتار« خال أيام؟

  شرق
      غرب

10 قتلى حصيلة 
اضطرابات غرب دارفور

ــامــــي دارفـــــــــور«  ذكــــــــرت هـــيـــئـــة »مــــحــ
الحقوقية السودانية، أمس األربعاء، 
األســـبـــوع  ــلـــوا  ــتـ ـ

ُ
ق أشــــخــــاص   10 أن 

املاضي، في أحداث أمنية مضطربة 
فــي منطقة فــوربــرنــقــا، بــواليــة غرب 
دارفور. وأوضحت أن األحداث بدأت 
بمقتل طالب جامعي، أثناء محاولة 
ــام مــحــلــه الــــتــــجــــاري، مــا  ــ ســـرقـــتـــه أمــ
نتيجة  فوربرنقا،  مواطني  أغضب 
لــتــقــصــيــر الـــســـلـــطـــات املـــحـــلـــيـــة فــي 
الهيئة  وأشــــارت  املــواطــنــني.  حماية 
ــه فــي الــيــوم الــتــالــي هاجمت  إلـــى أنـ
داخــل  املــواطــنــني  مسلحة  مجموعة 
اشتباك  فوربرنقا، ووقع  مستشفى 
تل 

ُ
سقط فيه ثمانية أشخاص، كما ق

شرطي.
)العربي الجديد(

االحتالل يحّول 
خضر عدنان إلى 
االعتقال اإلداري

ــرات الـــتـــابـــع  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــاز املـ ــهــ أصـــــــدر جــ
ــــس  ــي، أمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــــالل اإلسـ ــتــ ــ ــــالحــ لــ
إداريٍّ بحق  اعــتــقــاٍل  ــر  أمـ األربـــعـــاء، 
ــاد  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي حــــــركــــــة »الـ
اإلســــالمــــي«، األســـيـــر خــضــر عــدنــان 
)الــصــورة(، من بلدة عرابة، جنوبي 
ــفـــة  مــــديــــنــــة جـــــنـــــني، شــــمــــالــــي الـــضـ
لليوم  الطعام  عن  املضرب  املحتلة، 
العتقاله.  رفضًا  التوالي،  على  الـــ11 
ــــدة مـــوســـى، أن  وكــشــفــت زوجـــتـــه رنـ
ــقــــرار شــهــر واحــــــد، تـــبـــدأ من  مــــدة الــ
تــاريــخ اعــتــقــال عــدنــان وتنتهي في 

29 يونيو/حزيران الحالي.
)العربي الجديد(

 بايدن يحدد الثوابت 
قبل لقاء بوتين

شدد الرئيس األميركي جو بايدن 
عـــنـــد مــــغــــادرتــــه واشــــنــــطــــن، أمـــس 
األربـــعـــاء، لــبــدء جــولــتــه األوروبـــيـــة 
ــا الـــرئـــيـــس  ــهــ ــتـــقـــي خــــاللــ ــلـ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
الروسي فالديمير بوتني، على أنه 
ســيــؤكــد »بــــوضــــوح« لـــه ولــلــصــني 
ــة« الـــتـــحـــالـــف بــــني أوروبـــــــا  ــانــ ــتــ »مــ
والــواليــات املتحدة. ومــن املــقــرر أن 
يــبــدأ بــايــدن جــولــتــه مــن بريطانيا 
وســويــســرا، حيث  بلجيكا  ــزور  ويــ
ــيـــو/ يـــونـ فـــــي 16  بــــوتــــني  يـــلـــتـــقـــي 
قمة  الحالي، على هامش  حــزيــران 

مجموعة السبع. 
)فرانس برس(

وفد مصري 
في السودان

الــتــقــى وفـــد مــصــري بــقــيــادة وزيــر 
الخارجية سامح شكري )الصورة( 
العاطي،  عبد  الـــري محمد  ــر  ووزيـ
ــيــــس مــجــلــس  أمــــــس األربــــــعــــــاء، رئــ
الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
الله  الــوزراء عبد  البرهان ورئيس 
حمدوك، أثناء زيارتهما للخرطوم. 
وعــقــدا جــلــســة مــبــاحــثــات موسعة 
وزيــرة  السودانيني،  نظرائهما  مع 
الــخــارجــيــة مــريــم الــصــادق، ووزيــر 
الــري ياسر عباس، في مقر وزارة 
ــة. وجــــاءت  ــيـ الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـ
املباحثات بعد يوم من دعوة وزير 
الـــقـــوى الــعــامــلــة املــــصــــري، محمد 
ســعــفــان، املــجــتــمــع الــــدولــــي، لحث 
»التحلي  على  اإلثيوبية  الحكومة 
ُملِزمة  اتفاقية  وإبــرام  باملسؤولية 

بشأن أزمة سد النهضة«.
)العربي الجديد(

مجلس األمن يدين مجزرة 
بوركينا فاسو

دان مجلس األمن الدولي، مساء أول 
من أمس الثالثاء، »بأشد العبارات« 
الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا 132  املــــجــــزرة 
شخصًا في نهاية األسبوع املاضي 
في بوركينا فاسو. وشــّدد في بيان 
مــيــنــوســمــا )بعثة  أن »جـــهـــود  عــلــى 
ــالـــي( وعــمــلــيــة  ــم املــتــحــدة فـــي مـ ــ األمـ
برخان وقوة مجموعة دول الساحل 
الخمس، تساعد في خلق بيئة أكثر 

أمنًا في منطقة الساحل«. 
)فرانس برس(
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قضايا عالقة 
تؤخر إحياء 

االتفاق النووي
جولة سادسة األسبوع 

المقبل بالتزامن مع العد 
العكسي لالنتخابات اإليرانية

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن قــــرار الــكــابــيــنــت األمــنــي 
والــســيــاســي لــحــكــومــة االحـــتـــالل تأجيل 
»مـــســـيـــرة األعـــــــــالم« لــلــمــســتــوطــنــني فــي 
ــقــــدس املــحــتــلــة إلـــــى الـــثـــالثـــاء املــقــبــل،  الــ
ــا أول قــــــرارات الــحــكــومــة  لــيــكــون إقــــرارهــ
الــجــديــدة بــرئــاســة نــفــتــالــي بــيــنــت، التي 
مــن املــقــّرر تنصيبها األحـــد املــقــبــل، فقد 
ــــالم  ــ تــــحــــدثــــت الــــصــــحــــف ووســــــائــــــل اإلعـ
األجهزة  لــدى  اإلسرائيلية عن تحفظات 
األمـــنـــيـــة املــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــيــهــا الــجــيــش 
ــة  ــرطــ ــشــ ــة والــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ واالســــــتــــــخــــــبــــــارات الـ
اإلســرائــيــلــيــة، بــاإلضــافــة إلــى انقسامات 

داخل الكابينت.
وذكــــرت وســائــل إعــــالم مــخــتــلــفــة، بينها 
 قادة األجهزة األمنية 

ّ
موقع »معاريف« أن

 املسيرة قد ال تمثل مشكلة إذا 
ّ
اعتبروا أن

ظــلــت فــي املــســار الـــذي حــددتــه الــشــرطــة، 
املحتملة، ألن  االحتكاك  نقاط  بعيدًا عن 
هـــنـــاك حـــاجـــة لــتــكــريــس اســـتـــقـــرار أمــنــي 
 جهات 

ّ
في القدس. وأشــار املوقع إلــى أن

أمنية من تلك التي شاركت في االجتماع، 
 »إبقاء املوضوع على جدول 

ّ
لفتت إلى أن

ــفـــوح مـــنـــه رائــــحــــة اعـــتـــبـــارات  األعــــمــــال تـ
موضوعية،  وليست  وسياسية،  حزبية 

ما يسّبب ضررًا أكبر«.
بموازاة ذلــك، ذكــرت اإلذاعــة اإلسرائيلية 
شـــرطـــة   

ّ
أن األربــــــــعــــــــاء،  أمـــــــس  ــة،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

االحتالل قررت اإلبقاء على سبع فرق من 
قواتها في الخدمة االحتياطية، تحسبًا 
لتصعيد األوضاع في حال إقرار املسيرة، 
ووقعت مواجهات مع الفلسطينيني في 
القدس، وتحسبًا الندالع تظاهرات أيضًا 

في املدن الفلسطينية في الداخل.
ــتــــرونــــي لــصــحــيــفــة  ــكــ ــفــــت املــــوقــــع اإللــ ولــ
ــــوت« إلــــى مـــا وصــفــه  ــــرونـ »يـــديـــعـــوت أحـ
الذي  »مناقشات حــادة« بني نتنياهو،  بـ
ــاء عــلــى »مــســيــرة  ــقــ كــــان يــصــر عــلــى اإلبــ
األعـــالم« الــيــوم الخميس، ووزيـــر األمــن، 
بــنــي غــانــتــس، خــــالل جــلــســة الــكــابــيــنــت، 
لتعلق الجلسة، ويعقدا اجتماعًا ثنائيًا 
تــســويــة بتأجيلها  إلــــى  تـــوصـــال خـــاللـــه 
املقبل،  الثالثاء  إلــى  الخميس  الــيــوم  مــن 
ها ستجرى 

ّ
أن الكابينت  بيان  ذكــر  فيما 

»بــمــوجــب مــخــطــط ســيــتــم االتـــفـــاق عليه 
بني الشرطة ومنظمي املسيرة«.

ــنـــت، ملــح  ــيـ ــابـ ــكـ ــبــــل انـــعـــقـــاد جـــلـــســـة الـ وقــ
ــارات ســيــاســيــة فــي  ــبــ ــتــ غـــانـــتـــس إلـــــى اعــ
ــــرارات أمــنــيــة«. وقـــال،  عمليات اتــخــاذ »قـ
ــــه »لــــن يــســمــح ألّي  ـ

ّ
فـــي بـــيـــان مـــصـــور، إن

عملية  في  بالتدخل  سياسية  اعتبارات 
ــرارات املــتــعــلــقــة بــالــقــضــايــا  ــ ــقــ ــ ــ ــاذ ال ــخــ اتــ
ــو الـــكـــنـــيـــســـت  ــن عــــضــ ــ ــلــ ــ ــة«. وأعــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ األمــ
ـــه سيقود 

ّ
املــتــطــرف، إيــتــمــار بــن غفير، أن

ــــالم إســرائــيــلــيــة فـــي الــبــلــدة  »مـــســـيـــرة أعـ
)الــيــوم(«  الخميس  الــقــدس  فــي  القديمة 
 قـــــرار الــكــابــيــنــت بــتــأجــيــلــهــا 

ّ
مــعــتــبــرًا أن

»رضوخ لحركة حماس«.
ــادر  ــــن مـــصـ ــاة »كـــــــان 11« عـ ــنــ ــلـــت قــ ــقـ ونـ
 نــتــنــيــاهــو شــــدد في 

ّ
مــطــلــعــة قــولــهــا إن

ــرورة إقــامــة  ــ مـــحـــادثـــات مــغــلــقــة عــلــى ضــ
املــســيــرة فــي الـــقـــدس، بــمــســارهــا املقترح 
وقــال:  االستيطانية.  املنظمات  قبل  مــن 
»نحن ال نستسلم لحركة حماس. أعتقد 
قام كما هو مخطط 

ُ
 املسيرة يجب أن ت

ّ
أن

لها، ليس املقصود من هذا القرار إحباط 
ما  على عكس  الجديدة  الحكومة  إقــامــة 
يـــقـــال«. ونــقــلــت صحيفة »هـــآرتـــس« عن 
الحكومية،  التغيير«  »كتلة  في  مصادر 
 إصرار نتنياهو على إجراء 

ّ
تقديرها أن

املسيرة اليوم كان غايته إشعال الشارع 
عنيفة  احــتــجــاجــات  ودفــــع  الفلسطيني 
والتسبب بانفجار في »ائتالف التغيير« 

قبل املصادقة على تنصيب الحكومة.
التنفيذية ملنظمة  اللجنة  واعتبر عضو 
الــتــحــريــر، أحــمــد مــجــدالنــي، فـــي حــديــث 
 
ّ
أن األربــعــاء،  أمــس  لتلفزيون »فلسطني« 

»مسيرة  تحديد الكابينت موعدًا جديدًا لـ
األعــــــالم« الـــثـــالثـــاء املــقــبــل، ســيــكــون أول 
الجديدة  اإلسرائيلية  للحكومة  اختبار 
مـــن الــيــمــني لــوضــعــهــا فـــي تـــحـــدٍّ ومــــأزق 
 »مـــجـــرد قـــيـــام هــذه 

ّ
جـــديـــديـــن. وقـــــال إن

ــيــــاء الــــقــــدس الــشــرقــيــة،  املـــســـيـــرة فــــي أحــ
وعــلــى أبـــواب املــديــنــة الــقــديــمــة، استفزاز 
 هــذا 

ّ
ملــشــاعــر الــفــلــســطــيــنــيــني« مـــؤكـــدًا أن

األمر سيضع اإلدارة األميركية الجديدة 
أمام مسؤولياتها.

ودعت لجنة املتابعة للجماهير العربية، 
أمــس األربــعــاء، إلــى أوســـع مشاركة في 
التظاهرة التي تنظمها في حي الشيخ 
مــع لجنة  جـــراح، بالتنسيق والــتــعــاون 
ــّي، غــــدًا الــجــمــعــة. وأوضــــحــــت، في  ــحــ الــ
 »حــّي الشيخ جـــراح، مثل حي 

ّ
بــيــان، أن

ــلـــوان، يـــواجـــهـــان مــخــطــطــات اقــتــالع،  سـ
 املــؤامــرات التي تحاك على 

ّ
في إطــار كل

واقتحم  ومقدساتها«.  املحتلة،  القدس 
ــاء،  ــعـ عـــشـــرات املــســتــوطــنــني، أمــــس األربـ
ــــن جــهــة  ــــى مـ ــد األقـــــصـ ــــات املـــســـجـ ــــاحـ سـ
بـــاب املــغــاربــة بــحــراســة قـــوات االحــتــالل 
واالقتحامات  املــداهــمــات  واصــلــت  التي 
الشبان.  عـــددًا مــن  اعتقلت  إذ  بــالــقــدس، 
ــاف اإلســالمــيــة، في  وذكـــرت دائـــرة األوقــ
 78 مستوطنًا اقتحموا املسجد 

ّ
بيان، أن

األقصى، ونظموا جوالت استفزازية في 
الــحــرم، وبعضهم أدى شعائر  ســاحــات 
تــلــمــوديــة قــبــالــة مــصــلــى بــــاب الــرحــمــة 
ومسجد قبة الصخرة وتلقوا شروحات 
»اتحاد  مــا يسمى  »الهيكل«. وكــان  عــن 
منظمات الهيكل« دعا املستوطنني إلى 
اقتحام جماعي كبير للمسجد األقصى 

اليوم الخميس.

خالفات داخل الكابينت اإلسرائيلي 
بشأن »مسيرة األعالم«

أبقت شرطة االحتال 
اإلسرائيلي على تأهبها 

في القدس المحتلة، 
خوفًا من تفجر 

األوضاع مجددًا، بعد 
قرار الكابينت إقامة 

»مسيرة األعام« 
الثاثاء المقبل

برز الخالف حول سورية 
في مؤتمر باسيل 

وجاويش أوغلو

جبل صبيح... ميدان مواجهة لمـنع الحزام االستيطاني بالضفة



45
سياسة

ذكرى سقوط الموصل

أسماء  تسجيل  إلــى  إضافة  أنقاضها،  تحت 
11 ألف مفقود.

ومضت نحو 4 سنوات على استعادة القوات 
العراقية، بدعم من التحالف الدولي السيطرة 
تنظيم  وطـــرد مسلحي  املــوصــل  مدينة  على 
»داعــــــــش«، فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2017، وذلـــك 
فت 

ّ
التي خل املــعــارك  بعد نحو 10 أشهر مــن 

يقدرهم  املــدنــيــني،  الضحايا  مــن  كبيرًا  عـــددًا 
نـــــواب ومـــســـؤولـــون بـــعـــشـــرات أالف الــقــتــلــى 
والجرحى، أغلبهم من النساء واألطفال. ولم 
تبذل  تـــزال  ال  إذ  الــيــوم،  الكثير حتى  يتغير 
جــهــود النــتــشــال مـــا تــبــقــى مـــن جــثــث ســكــان 
أنقاض  زالــت جاثمة تحت  التي ما  املوصل، 
املباني املهدمة املطلة على نهر دجلة، فيما ال 
يــزال عشرات آالف من أبناء املدينة في عداد 

النازحني.
أمــــا الـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي فــمــا زال يــمــاطــل في 
فــتــح مــلــف التحقيق بــســقــوط املــديــنــة، الــذي 
نهاية شهر  في  العراقي  البرملان  من  مه 

ّ
تسل

لـــــ 35  إدانــــــــة  ويـــحـــمـــل  أغــــســــطــــس/آب 2015 
شــخــصــيــة حــكــومــيــة وأمـــنـــيـــة، عـــلـــى رأســـهـــا 
ــق نــــــــوري املـــالـــكـــي،  ــ ــبـ ــ رئــــيــــس الــــــــــــوزراء األسـ
برملانية،  قــبــل لجنة تحقيق  مــن  ديــــن 

ُ
أ الـــذي 

باملسؤولية عن سقوط املوصل.
وحـــول مــلــف املــديــنــة والــقــانــون، يــقــول أحمد 
املال )67 عامًا(، إن القضاء مستمر بمحاسبة 
مــــن تــــعــــاون أو تـــعـــامـــل مــــع »داعـــــــــش« بــعــد 
املــوصــل، لكنه ال يحاسب من أدخل  احتالله 
كــان  الـــذي  املـــال  ويــضــيــف  للمدينة.  التنظيم 
الــحــلــبــي، قبل  الــحــلــقــوم   لصنع 

ً
يملك مــعــمــال

الله وما  الحرب: »ال يستحون من  أن تدّمره 
زالــــت رائــحــة الــجــثــث تــفــوح كــلــمــا هــبــت ريــح 
قوية على املنطقة، هل سيستحون من الناس 

بغداد ـ زيد سالم

العراقية،  املوصل  أهالي  يستعيد 
ــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، ذكــــــرى ســقــوط  الــ
املـــديـــنـــة فـــي 10 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
2014، على يد أقل من 300 عنصر من مسلحي 
تنظيم »داعــش«، آتني من األراضــي السورية 
ــاورة، بــعــد انـــســـحـــاب مــشــبــوه لــلــقــوات  ــ ــجـ ــ املـ
العراقية من املدينة، وتــرك أكثر من مليوني 
شخص تحت رحمة مسلحي التنظيم، الذي 
استولى على معسكرات وقــواعــد، مع كل ما 
تتضمنه من ســالح ومــعــدات. بعدها، توالى 
ســقــوط أكــثــر مــن 20 مــديــنــة فــي غــضــون أقــل 
من أسبوع، في شمال البالد وغربها، أبرزها 
والحظر  والقيادة  وسنجار  وتلعفر  البعاج 
ثــم تكريت وبلد والــدور  وربيعة والــجــزيــرة، 
ــواًل إلـــى الـــرمـــادي وهــيــت  ــ واإلســـحـــاقـــي، وصـ
وعــانــة  ــة وراوة  ــرمـ ــكـ والـ ــم  ــائـ ــقـ والـ ــة  ــبـ ــرطـ والـ
وألوس وبلدات أخرى، والتي شّكلت مساحة 
املائة من إجمالي الخريطة  تزيد عن 45 في 

العراقية.
ومــنــذ ذلـــك الــحــني اتــســعــت مــســاحــة الــخــراب 
فــي الــعــراق، بعد ســقــوط املــوصــل، وتالحقت 
األحــــداث واملـــعـــارك، لترتفع فــاتــورة الـــدم في 
أكثر  البالد ملستويات قياسية بعد تسجيل 
مـــن ربــــع مــلــيــون قــتــيــل وجـــريـــح واخــتــطــاف 
وتغييب عشرات آالف األشخاص بني عامي 
التحتية  البنى  الدمار  2014 و2017. وطــاول 
واألمــالك العامة، وبلغت قيمته وفقًا لــوزارة 
الــتــخــطــيــط الــعــراقــيــة أكــثــر مـــن 88 مــلــيــارات 
املـــوصـــل مــنــهــا كــبــيــرًا،  كــــان نــصــيــب  دوالر، 
ألــف مــنــزل. وُيعتقد  بعد تدمير أكثر مــن 56 
ألــف منزل مدفونون  أن جثث أصحاب نحو 

للعدالة؟«.  املــوت  بهذا  مــن تسبب  ويــقــدمــون 
السياسيني  مــع  »الــتــواطــؤ  بـــ الــقــضــاء  ويتهم 
فــي الــســكــوت عــن أخـــذ حــق الــضــحــايــا الــذيــن 
الذين ال يعرف  أو تهجروا، واآلخرين  قتلوا 

مصيرهم لغاية اآلن«.
ــذي يــعــمــل في  ــ مـــن جــهــتــه، يــنــقــل الـــنـــاشـــط الـ
املوصل، يحيى األعرجي، الحالة االجتماعية 
ــة، والـــنـــقـــمـــة مــــن تـــقـــّدم  ــنــ الـــحـــالـــيـــة فــــي املــــديــ
الزمن من دون أي محاسبة ألحــد من القادة 

املسؤولني واملتهمني بسقوط املدينة. ويقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »أهــالــي  فــي حــديــٍث لـــ
املوصل يشعرون أنهم غير مهّمني بالنسبة 
للقضاء والدولة العراقية، وأنهم تعرضوا إلى 
مواجهة أقسى وأخطر التنظيمات اإلرهابية 
في العالم، وقد تغلبوا عليه بخسائر فادحة، 
تــعــّمــر مدينتهم ولـــم يحصلوا  لــم  ومـــع ذلـــك 
على التعويضات الكافية السترجاع حياتهم 
القديمة. كما أن املسؤولني عن سقوط وخراب 

مدينتهم ال يــزالــون أحــــرارا، بــل ويــمــارســون 
أدوارًا سياسية متجددة«.

ويشير إلى أن »ذكــرى سقوط املدينة من كل 
عام، هو أسوأ األيــام التي يتذكرها األهالي، 
ــم يــنــتــظــرون تــفــعــيــل املــلــفــات الــقــضــائــيــة  وهــ
بــحــق املــتــهــمــني، ال ســيــمــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة آنـــذاك نـــوري املــالــكــي، كــونــه القائد 
الــعــام لــلــقــوات املــســلــحــة فــي تــلــك الــفــتــرة. ألن 
مــحــاســبــة املـــتـــورطـــني واملــتــســبــبــني بــســقــوط 

املــديــنــة ســيــدفــع األهــالــي لــإيــمــان بالقانون 
أكثر وبالدولة العراقية«.

وعلى الرغم من أن القضاء العراقي استكمل 
على  املدينة  بسقوط  التحقيق  بنود  غالبية 
أيــدي »داعـــش«، إال أنــه لم يستدع لغاية اآلن 
أيــا مــن األســمــاء التي ذكــرهــا التقرير، وعلى 
وفقًا  بالقضية  األول  املتهم  املــالــكــي،  رأســهــم 
ــاء فــيــه أن  لــنــّص الــتــقــريــر الــبــرملــانــي الــــذي جـ
»املـــالـــكـــي و35 مــــســــؤواًل كـــبـــيـــرًا يــتــحــّمــلــون 

دون  من  للتنظيم  املوصل  تسليم  مسؤولية 
قــــتــــال«. وحـــــول مـــســـار الــتــحــقــيــقــات، يكشف 
البرملان  فــي  التحقيقية  اللجنة  أعــضــاء  أحــد 
أنهى منذ  »الــبــرملــان  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ست سنوات العمل على ملف الرواية الكاملة 
املتسببني  وتحديد  املوصل،  مدينة  لسقوط 
بــه. وقد  واملــتــورطــني بعمد أو مــن غير عمد 
أوعز إلى الدوائر القضائية ببدء العمل بعد 
إنهاء القراءات الخاصة بامللف قضائيًا، لكن 

غّيبه  وربما  امللف  يفتح  لم  العراقي  القضاء 
بــطــريــقــة قــد ال يظهر بــهــا فــي املــســتــقــبــل. مع 
الــعــلــم أن املــلــف يــعــانــي أســـاســـًا مـــن ضــغــوط 
داخــلــيــة عــبــر قــــوى ســيــاســيــة أبـــرزهـــا حــزب 
ــوة، وحـــتـــى بـــعـــض الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة  ــ ــدعـ ــ الـ
العربية السنية، إضافة إلى ضغوط خارجية 
لها  املــوالــني  أن يتم محاسبة بعض  ال تريد 

في العراق«.
حّملت  التحقيقية  »اللجنة  أن  على  ويــشــّدد 

نـــوري املــالــكــي بـــاألســـاس مــســؤولــيــة سقوط 
املوصل وبقية مدن العراق بيد تنظيم داعش، 
إضافة إلــى قــادة سياسيني من الخط األول، 
وقــــادة عــســكــريــني، ولــكــن املــحــاكــم العسكرية 
فــي وزارتــــي الــدفــاع والــداخــلــيــة عاقبت عــددًا 
من الضباط برتب بسيطة وعادية وحملتهم 
ــاد الــشــبــهــة عن  ــعـ املـــســـؤولـــيـــة، فـــي حــيــلــة إلبـ
ــذا األمــــر  ــهـ املــتــهــمــني األوائـــــــــل. والــتــحــقــيــق بـ
لــيــس مـــن صــالحــيــات الـــبـــرملـــان، بـــل يخضع 
ملراقبة ومتابعة القضاء العراقي«. ويؤكد أن 
»بعض القوى السياسية ومنها ائتالف دولة 
الــقــانــون، بزعامة املــالــكــي، كــانــت قــد وضعت 
جــمــلــة مـــن االشــــتــــراطــــات مــقــابــل الــتــصــويــت 
عبد  عـــادل  بــقــيــادة  السابقة  الحكومة  ودعـــم 
ــهــــدي، مـــن بــيــنــهــا مــنــع الـــقـــضـــاء مـــن فتح  املــ

التحقيق بسقوط املدن املحررة«.
مـــن جــهــتــه، يــؤكــد املـــســـؤول املــحــلــي الــســابــق 
ــام الــــعــــّبــــار، أن  ــنـــوى حــــســ ــيـ فــــي مـــحـــافـــظـــة نـ
ــاملـــدن املـــحـــررة،  »جــمــيــع املــلــفــات املــرتــبــطــة بـ
ــــي ذلـــك  ــلـــة، بـــمـــا فـ ــنــــوى، مـــعـــطـ ــيــ ال ســـيـــمـــا نــ
مــلــف إعـــمـــار املــديــنــة، إضـــافـــة إلـــى التحقيق 
هذا  إظهار  يتم  وأحيانًا  سقوطها.  بأسباب 
املــلــف لـــدوافـــع ســيــاســيــة وانــتــخــابــيــة، ولــكــن 
كل  املوصل يطالبون في  األهالي في مدينة 
ســنــة فــي ذكـــرى ســقــوطــهــا بتحقيق الــعــدالــة 
ومــحــاســبــة املـــتـــورطـــني«. ويــنــقــل فـــي حــديــٍث 
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، خــشــيــة األهــــالــــي مــن  »الـ ـــ لـ
»إهمال امللف أكثر، ليصبح جزءًا من التاريخ، 
بــتــواطــؤ ســيــاســي وتــشــابــك مــصــالــح بعض 

الشخصيات البارزة في محافظة نينوى«.
وال يزال نحو 40 في املائة من سكان املوصل 
نــازحــني، بفعل هــدم منازلهم أو الــخــوف من 
نينوى.  االستقرار، خصوصًا في سهل  عدم 
وتـــواصـــل الــحــكــومــة الــتــنــصــل مـــن وعـــودهـــا 
بدفع تعويضات تساعد السكان على إعادة 

إعمار منازلهم واالستقرار فيها مجددًا. 

ُدّمر أكثر من 56 ألف منزل في المدينة )فرانس برس(

إحجام  ظّل  في  ــش«،  »داع تنظيم  بيد  العراقية  الموصل  لسقوط  السابعة  الذكرى  تحّل 
صدور  رغم  بالمدينة،  حّل   ما  عن  والمسؤولين  المقّصرين  محاسبة  عن  القضائية  السلطات 
تقرير برلماني بهذا الصدد، يتهم خصوصًا رئيس الحكومة األسبق نوري المالكي و35 مسؤوًال 

ويتحدث  العراقي.  الشمال  مدن  أهم  إحدى  على  التنظيم  سيطرة  عن  بالمسؤولية  آخرين 
أهالي الموصل عن تخٍل رسمي عنهم، فيما ال يزال الكثير من ضحايا معارك استعادة المدينة 

مدفونين تحت األنقاض بعد كل هذه السنوات فيما آالف آخرين في عداد المفقودين
قضية

7 سنوات من تستر 
القضاء على المتورطين

ال يزال نحو 40 
في المائة من سكان 

الموصل نازحين

القضاء العراقي لم 
يفتح ملف الرواية الكاملة 

لسقوط الموصل

من  أبــرز  من  )الــصــورة(،  النجيفي  أثيل  األسبق،  نينوى  محافظ  يعتبر 
الموصل،  سقوط  في  المتورطين  قائمة  ضمن  أسماؤهم  وردت 
تواصل  القوى  »بعض  إن  الجديد«،  لـ»العربي  حديٍث  في  يقول،  لكنه 
طمر الحقيقة بخصوص الجهات 
والشخصيات المتورطة فعًال في 
إلى  وتسعى  المدينة.  سقوط 
بانهيار  مدنيين  موظفين  اتهام 
للقضاء  بّد  »ال  أنه  ويرى  الجيش«. 
األوامــر  أعطوا  الذين  يحاسب  أن 
انسحبوا،  الذين  للقادة  العسكرية 
المحلية  الحكومة  اتهام  وليس 

في نينوى«.

طمس الحقيقة

االنتخابات الجزائرية: انطالق التصويت المبكر

الجزائر ــ عثمان لحياني

املقررة  املبكرة  البرملانية  االنتخابات  دخلت 
فــي الــجــزائــر، بــعــد غــد الــســبــت، مــرحــلــة العد 
ــدء الــصــمــت االنــتــخــابــي منذ  الــعــكــســي مـــع بـ
أنهت األحزاب  األربعاء، بعدما  الثالثاء  ليل 

حــمــالتــهــا الـــدعـــائـــيـــة، وشـــرعـــت فـــي املــقــابــل 
ــيـــة  ــابـ ــتـــخـ بـــتـــشـــكـــيـــل غـــــــرف عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا االنـ
االنتخاب،  ليوم  استعدادًا  املراقبني  وتركيز 
وســـط بـــدء الــســلــطــات تــنــفــيــذ خــطــة الــتــأمــني 
مــحــتــمــل  تـــخـــريـــب  أو  تـــشـــويـــش  مـــنـــعـــًا ألي 
لــالســتــحــقــاق االنــتــخــابــي. واســتــغــلــت معظم 
األحـــزاب يــوم أمــس األربــعــاء، إلجـــراء عملية 
تقييم سريعة ملجريات 19 يومًا من الحملة 
االنـــتـــخـــابـــيـــة، املـــرفـــقـــة بــســلــســلــة طــويــلــة من 
ــعـــات الـــشـــعـــبـــيـــة إلقــــنــــاع الــنــاخــبــني  ــّمـ ــتـــجـ الـ
بـــالـــبـــرامـــج واملـــرشـــحـــني. ولــــم تــســّجــل خــالل 
الــحــمــلــة أيـــة حــــوادث أو أي عــمــلــيــات إخــالل 
باألنشطة االنتخابية، ولم يتعرض ناشطو 
املــدن والبلدات  فــي غالبية  الشعبي  الــحــراك 
الجزائرية ألي من قــادة األحــزاب السياسية 
أو املـــرشـــحـــني. واخـــتـــفـــت مـــظـــاهـــر الــتــشــنــج 
للمرشحني  الحراك  في  الناشطني  ومالحقة 
ــــزاب الــســيــاســيــة، الــتــي كــانــت قد  ــادة األحـ وقــ
ــر اســتــحــقــاقــني انــتــخــابــيــني أي  ــ شـــهـــدت آخـ
االنتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/كانون 

كـــل يـــوم جــمــعــة فــيــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن منع 
العاصمة وجميع  التظاهرات في  السلطات 

املدن الجزائرية.
ــهــــدوء الـــــذي ســــاد الــحــمــلــة  ــة إلــــى الــ ــافــ وإضــ
ــي، لــم  ــدانــ ــيــ االنـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد املــ
تسجل خالل الحملة االنتخابية التي دامت 
19 يـــومـــًا ســـجـــاالت بـــني األحـــــــزاب والـــقـــوى 
سياسيًا  استقطابًا  تشهد  ولــم  السياسية، 
بـــني كــــــوادر الـــتـــيـــارات املــتــنــافــســة فـــي هــذه 
االنتخابات، عدا سجال طفيف حدث بشكل 
عــابــر بـــني رئــيــس »حـــركـــة الــبــنــاء الــوطــنــي« 
»جبهة  عبد القادر بن قرينة واألمني العام لـ
ولم  بعجي.  الفضل  أبــو  الوطني«  التحرير 
تبرز في هذه املرة الخطابات األيديولوجية 
السياسية،  لــأحــزاب  الفكرية  واملــرجــعــيــات 
السياسي  املجتمع  أن  على  يفسر  مــا  وهــو 
الجزائر دخل مرحلة تجاوز اإلشكاالت  في 
والنقاش  السياسية  باملرجعيات  املرتبطة 
حول قضايا، كانت تشكل محور خالف حاد 

بني القوى الفاعلة في املشهد الجزائري.
وحـــول ذلــك يــطــرح املحلل عــمــار سيغة، في 
 آخــر 

ً
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــامـــال ـــ حـــديـــٍث لـ

الــســجــال واالستقطاب  غــيــاب  فــي  أدى دورًا 
السياسي، وهو عدم مشاركة أحزاب التيار 
الــديــمــقــراطــي، كــجــبــهــة الـــقـــوى االشــتــراكــيــة 
والــتــجــمــع مــن أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة 
وحزب العمال. وهي أحزاب تقدمية، شريكة 
ــــدل ســـيـــاســـي حـــول  فــــي الـــغـــالـــب، فــــي كــــل جـ
واملرجعيات  واللغة  والدين  الهوية  قضايا 
وتعتمد  للبالد.  االستراتيجية  والــخــيــارات 
خطابًا نقديًا حادًا، خصوصًا في املناسبات 
االنتخابية سابقًا، ضد أحزاب املواالة وقوى 
التيار الوطني واإلســالمــي على حد ســواء، 
ويـــبـــدو أن مــقــاطــعــتــهــا لـــهـــذه االنــتــخــابــات 
ساهمت في خفض حدة االستقطاب بشكل 

الفت.
ويشير سيغة إلى أن »التزام قــادة األحــزاب 
والقوائم املستقلة بخطاب هــادئ بعيد عن 
االستقطاب، ليس أهم مالحظة على الحملة 
االنــتــخــابــيــة. األهـــم هـــذه املـــرة هــو انسحاب 
الــحــمــلــة  إدارة  مـــــن  ــيــــة  الــــرســــمــ املــــؤســــســــة 
االنتخابية لصالح األحزاب القديمة املوالية 
للسلطة، كما كان يحدث في السابق«. ويرى 
أن »هــــذه األحـــــزاب وجــــدت نــفــســهــا تــصــارع 
ــفــــاءات،  ــن أحــــــزاب فــاعــلــة وكــ نــخــبــًا شـــابـــة مـ
انــخــرطــت فـــي الــقــوائــم املــســتــقــلــة. وهــــذا في 
حد ذاته مؤشر على نوايا السلطة لضمان 
في حال  وأيضًا  لالنتخابات،  أكبر  شفافية 
تقييم الحملة االنتخابية، يمكن اإلشارة إلى 

األول 2019، واالستفتاء على الدستور في 1 
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.

وأدت حــمــلــة االعـــتـــقـــاالت والــتــشــدد األمــنــي 
السلطات  اتخذتها  التي  الردعية  والتدابير 
ضـــد الـــحـــراك الــشــعــبــي، والــتــهــديــد بعقوبة 
سجنية تــصــل إلـــى عــشــريــن ســنــة، ضــد كل 
في  دورًا  االنتخابية،  للعملية  يتعرض  من 
اخـــتـــفـــاء هــــذه املـــشـــاهـــد. لــكــن مــــدن وبـــلـــدات 
األمــازيــغ(  مــن  )وغالبيتها  القبائل  منطقة 
ــر االنــتــخــابــيــة  ــاهـ ــل غـــابـــت املـــظـ ــه، بــ ــأبــ ــم تــ لــ
املنطقة  رفـــض ســكــان  بــســبــب  عــن معظمها 
الــحــراك  تــظــاهــرات  واســتــمــرار  لالنتخابات، 

حالة ذهول سياسي من الخطاب الضعيف 
لـــهـــذه األحــــــــزاب، الـــتـــي يــنــشــط بــعــضــهــا في 
تجّمعات شبه فارغة حتى من مناضليها«.

ومن املقرر أن تبدأ اليوم الخميس، عمليات 
التصويت على املقاعد الثمانية املخصصة 
 ملليون 

ّ
للجالية الجزائرية في الخارج. ويحق

عون 
ّ
جزائري في الخارج االقتراع، وهم موز

وفق الخارطة االنتخابية على أربع مناطق، 
وتحوز كل منطقة على مقعدين، أما فرنسا 
فتستأثر بأربعة مقاعد من املقاعد الثمانية، 
بسبب العدد الكبير للجالية الجزائرية في 
هـــذا الــبــلــد. وتــضــم املــنــطــقــة األولــــى بــاريــس 
الثانية  املنطقة  تضم  فيما  فرنسا،  وشمال 
الفرنسي. وتضم  الجنوب  مارسيليا ومدن 
املنطقة الثالثة كامل املنطقة العربية ودول 
املنطقة  وتضم  وأســتــرالــيــا.  وأفريقيا  آسيا 
ــا والــــواليــــات املــتــحــدة. ومــن  ــ الــرابــعــة أوروبــ
الــتــصــويــت حــتــى بعد  املــفــتــرض أن يستمر 
غد السبت، للسماح ألفراد الجالية املقيمني 
بعيدًا عن مقار القنصليات، بالوصول إليها 

والتصويت.
وبدأت أمس عمليات التصويت في املكاتب 
البدو  لصالح  املوجهة  املتنقلة  االنتخابية 
ــل، وســـكـــان املـــنـــاطـــق الــنــائــيــة أقــصــى  ــرحــ الــ
جنوبي الجزائر وشرقيها، على غرار والية 
تندوف، أقصى جنوبي الجزائر، التي تضم 
تــســعــة مــكــاتــب انــتــقــلــت إلـــى أمـــاكـــن انــتــشــار 
ــبـــدو فـــي عــمــق الـــصـــحـــراء لــتــمــكــيــنــهــم من  الـ
الــواليــة  التصويت. ويبلغ عــددهــم فــي هــذه 
أكــثــر مــن 12 ألـــف نــاخــب. كــمــا بـــدأ تصويت 
البدو في واليــة ورقلة التي خصصت ستة 
مــكــاتــب تــصــويــت لــصــالــح أكـــثـــر مـــن عــشــرة 
آالف نــاخــب. ويــســمــح الــقــانــون االنــتــخــابــي 
بـــــأن تـــبـــدأ عــمــلــيــات الـــتـــصـــويـــت عـــبـــر هـــذه 
املــكــاتــب املــتــنــقــلــة، قــبــل ثــالثــة أيــــام مـــن يــوم 
التابعني  للمراقبني  السماح  االقــتــراع. ويتم 
ــزاب الــســيــاســيــة والــــقــــوائــــم املــســتــقــلــة  لــــأحــ
بمرافقة مواكب هذه املكاتب املتنقلة، إضفاًء 
لــلــشــفــافــيــة ومــتــابــعــة الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
منذ بدايتها، وإلى غاية عملية الفرز. ويتم 
ــارات ربـــاعـــيـــة الـــدفـــع لنقل  ــيــ تــخــصــيــص ســ
مــكــاتــب االقـــتـــراع إلـــى هـــذه املــنــاطــق، بسبب 
صـــعـــوبـــة املـــســـالـــك الـــصـــحـــراويـــة، وتــتــولــى 
وحدات من الجيش الجزائري تأمني عملية 
الــتــنــقــل، تــحــديــدًا فــي الــصــحــراء الــقــريــبــة من 
مــنــطــقــة الــســاحــل وشــمــالــي مــالــي والــنــيــجــر 
ولــيــبــيــا، حــيــث مــا زالــــت تــنــشــط مجموعات 
ــي بــــالد املــغــرب  ــدة فـ ــاعـ ــقـ مــســلــحــة تــتــبــع »الـ

اإلسالمي« وتنظيمات مختلفة. المقاطعة االنتخابية خففت من حدة االستقطابات )األناضول(

لم يسّجل خالل 
الحملة أي إخالل باألنشطة 

االنتخابية

ال توحي األجواء 
المرافقة لانتخابات 

الجزائرية، بالحماسة بين 
الناخبين، في ظّل حملة 
دعائية فاترة للمرشحين 

وضعف عملية 
االستقطاب مع بدء 

التصويت المبكر

تقرير

  شرق
      غرب

مباحثات لقاآني في 
بغداد

ــــرى زعـــيـــم »فــيــلــق الـــقـــدس« في  أجـ
الحرس الثوري اإليراني، إسماعيل 
أمـــس األربـــعـــاء، مباحثات  قـــاآنـــي، 
بــغــداد، مع  العراقية  العاصمة  فــي 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي  كــــل مــــن رئـ
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي وعــــــــدد مــن 
بينهم  الشعبي«،  »الحشد  قيادات 
عبد العزيز املحمداوي »أبو فدك«. 
وتأتي زيــارة قآاني بعد التوترات 
األخـــيـــرة بـــني الــكــاظــمــي وقـــيـــادات 
على  لــطــهــران،  الحليفة  الــفــصــائــل 
خلفية اعتقال القيادي في »الحشد 
الـــشـــعـــبـــي«، قـــاســـم مــصــلــح والــــذي 

أفرج عنه أمس.
)العربي الجديد(

األردن: تعيين 
نائب بدًال من أسامة 

العجارمة
وهــــو  الـــــعـــــجـــــارمـــــة،  رمــــــــــزي  أدى 
املــرشــح الــخــاســر فــي االنــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة األردنــــيــــة الـــتـــي أجــريــت 
فـــي 10 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــي،  أمــــس األربــــعــــاء، الــقــســم  ــاضــ املــ
كعضو جــديــد فــي مجلس الــنــواب  

عن الدائرة الخامسة في العاصمة 
ــك الـــنـــائـــب  ــ ــذلـ ــ ــلـــف بـ ــيـــخـ عــــــّمــــــان، لـ
وُعــنّي  العجارمة.  أســامــة  املفصول 
النائب الجديد وفقًا ألحكام املادة 
80 من الدستور واملادة الرابعة من 

النظام الداخلي ملجلس النواب.
)العربي الجديد(

الفروف يدعو 
لتسوية قانونية 
لناغورنو كاراباخ

ــي،  ــروســ ــة الــ ــيـ ــارجـ أكـــــد وزيــــــر الـــخـ
ســيــرغــي الفــــروف، أمـــس األربــعــاء، 
ضــــــرورة تــســويــة مــســألــة الــوضــع 
القانوني إلقليم ناغورنو كاراباخ 
ــيــــا  ــنــ ــيــ ــه بـــــــني أرمــ ــيــ ــلــ املــــــتــــــنــــــازع عــ
وأذربـــيـــجـــان، بــمــشــاركــة الـــرؤســـاء 
املــــشــــاركــــني ملـــجـــمـــوعـــة »مــيــنــســك« 
ــتــــحــــدة  )روســـــــيـــــــا والـــــــــواليـــــــــات املــ
»األمــن  ملنظمة  التابعة  وفــرنــســا(، 
ــا في  والــتــعــاون فــي أوروبـــــا«. ودعـ
ــراءات بــريــمــاكــوف« في  ــ مــنــتــدى »قـ
الــعــاصــمــة مــوســكــو، إلـــى الــتــركــيــز 

على السالم في املنطقة.
)العربي الجديد(

Thursday 10 June 2021 Thursday 10 June 2021
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مقتل جندي روسي 

في الحسكة 
قتل جندي روسي، أمس األربعاء، 
ــــرون، بــانــفــجــار لغم  وأصــيــب 3 آخـ
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــحــــســــكــــة، شـــمـــال 
ــالــــت مـــصـــادر  ــرقـــي ســــوريــــة. وقــ شـ
»العربي الجديد«، إن اللغم انفجر   لـ
األسدية  قرية  في  روسية  بمدرعة 
 الـــتـــمـــاس بــني 

ّ
ــــط الـــواقـــعـــة عـــلـــى خـ

مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام و»قــــوات 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــســـد(،  ــوريــ ســ
للمعارضة.  الــخــاضــعــة  واملــنــاطــق 
وأشــارت إلــى أن الــدوريــة الروسية 
ــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــــى نــقــطــة  ــــت فــ ــانـ ــ كـ
ــام، حــيــث  ــنــــظــ عـــســـكـــريـــة لــــقــــوات الــ
انفجر بها أحد األلغام التي كانت 
ــوات تــــقــــوم بـــزرعـــهـــا فــي  ــ ــقـ ــ هـــــذه الـ

املنطقة.
)العربي الجديد(

لولوة الخاطر: 
نؤمن بانتقال عادل 

للسلطة في سورية

دعــــت مـــســـاعـــدة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
بـــاســـم وزارة  املــتــحــدثــة  الـــقـــطـــري، 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، لـــــــولـــــــوة الــــخــــاطــــر 
ــح 

ّ
)الـــــصـــــورة(، إلــــى انـــتـــظـــار تــوض

ــة عــــودة  ــألـ األمــــــــور لـــلـــبـــت فــــي مـــسـ
سورية إلى جامعة الدول العربية. 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ ولـــفـــتـــت إلــــــى أنــــــه فـ
بــمــوقــف قــطــر مــن ســـوريـــة، »فــإنــنــا 
نـــؤمـــن بـــأنـــه يــجــب أن يــتــم انــتــقــال 
عادل للسلطة«. وقالت الخاطر، في 
حوار مع صحيفة »كوميرسانت« 
الــروســيــة، نشر أمــس األربــعــاء، إن 
»مــاليــني الــســوريــني ال يـــزالـــون في 
ــئـــني، ويـــجـــب ضــمــان  ــــع الـــالجـ وضـ
حــق الــعــودة لــهــم، واصــفــة الــوضــع 

»الصعب للغاية«. بـ
)العربي الجديد(

تونس: إصابة جندي 
بانفجار لغم 

ــــي، أمــــس  ــــسـ ــونـ ــ أصـــــيـــــب جـــــنـــــدي تـ
األربــــــعــــــاء، بـــــجـــــروح، فــــي انـــفـــجـــار 
ــة،  ــلـ ــيـ ــغـ ــل املـ ــبــ ــي جــ ــ ــم أرضـــــــــي فــ ــغــ لــ
تـــونـــس. وأوضــــحــــت وزارة  غـــربـــي 
ــاع الــتــونــســيــة، فـــي بـــيـــان، أن  ــدفــ الــ
ــان يــــشــــارك فــــي تــنــفــيــذ  ــ الـــجـــنـــدي كـ
العناصر  لتعقب  »مهّمة عملياتية 
اإلرهابية وتفتيش النقاط واملواقع 

املشبوهة« عندما انفجر اللغم.
)العربي الجديد(

الحكومة األفغانية 
و»طالبان« تستأنفان 

التفاوض
اســــــتــــــؤنــــــفــــــت أمـــــــــــس األربــــــــــعــــــــــاء، 
الحكومة  ممثلي  بــني  املــفــاوضــات 
األفــغــانــيــة وحــركــة »طـــالـــبـــان«، في 
الدوحة، التي وصل إليها املبعوث 
أفغانستان  إلى  الخاص  األميركي 
ــورة(، آتــيــًا  ــاي خــلــيــل زاد )الــــصــ زملــ
ــال املــتــحــدث بــاســم  مـــن كـــابـــول. وقــ
ي 

َ
ممثل إن  نــعــيــم،  محمد  الــحــركــة، 

الــطــرفــني »عـــقـــدا اجــتــمــاعــا جــديــدا 
ــا تــســريــع  ــاقـــشـ ــيـــث نـ ــر، حـ فــــي قــــطــ
مـــبـــاحـــثـــات الـــــســـــالم«، مــضــيــفــًا أن 
االجتماع ناقش عددًا من القضايا 
الطرفان على  اتفق  األخــرى، حيث 

عدد كبير من النقاط.
)العربي الجديد(

العراق: استبعاد 135 
مرشحًا من االنتخابات

اســــتــــبــــعــــدت املــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
ــــي الــــــعــــــراق، 135  لـــالنـــتـــخـــابـــات فـ
مـــــرشـــــحـــــًا جــــــــديــــــــدًا، مـــــــن خـــــوض 
ــة  ــ ـــيـ ـــعــ ـــريــ ــشــ ــ ــتـ ــ  االنـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات الـ
املـــقـــررة فـــي 10 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
ــدد  ــ عـ يــــــرفــــــع  مـــــــا  املـــــقـــــبـــــل،  األول 
املـــــســـــتـــــبـــــعـــــديـــــن مـــــــــن املــــــشــــــاركــــــة 
ــقــــاق  تــــرشــــحــــًا فــــــي هــــــــذا االســــتــــحــ
املــتــحــدثــة  ــــت  ــحـ ــ وأوضـ  .155 إلـــــى 
بـــاســـم املـــفـــوضـــيـــة، جــمــانــة غـــالي، 
أن »املـــرشـــحـــني املــســتــبــعــديــن هــم 
مـــن الــعــســكــريــني«، مــضــيــفــة أنـــه ال 
املــادة  الترشح »بحسب  لهم  يحق 

التاسعة من قانون االنتخابات«.
)العربي الجديد(

وجدت األطراف الليبية 
بتفجير سبها فرصة لتبادل 

االتهامات

استهدف القصف 
مركزًا لعمليات »حزب 
اهلل« في ريف حمص

رأى الصيد عبد 
الحفيظ أن هناك إمكانية 

لالنجراف لتصعيد

طاول القصف مقّرات 
لـ»الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين«

ليبيا 
معضلة توحيد 

العسكر
طرابلس ـ العربي الجديد

أمنية،  بــوابــة  ألقى حــادث تفجير 
األحد  مساء  مدينة سبها،  شمال 
ــاع  ــ املــــاضــــي، بــظــاللــه عــلــى األوضـ
األمنية املتردية في ليبيا، وإمكانية تأثيرها 
توحيد  ملف  لكن  السياسية.  العملية  على 
املؤسسة العسكرية يبدو أنه أهم امللفات التي 
باهتمام  املشهد مجددًا،  واجهة  إلــى  ستقفز 

دولي، بعد عودة ظهور بوادر االنقسام فيه.
ــــي الــــــى لـــيـــبـــيـــا يـــان  ــمـ ــ ــبــــعــــوث األمـ ــــن املــ ــلـ ــ وأعـ
كــوبــيــتــش، فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى االعـــتـــداء الـــذي 
بحياة  أودى  الـــذي  »داعـــــش«،  تنظيم  تــبــنــاه 
رئــيــس فـــرع جــهــاز الــبــحــث الــجــنــائــي بسبها 
املـــــالزم إبـــراهـــيـــم عــبــد الــنــبــي وضـــابـــط آخـــر، 
إضافة إلى إصابة اثنني من حراسات البوابة، 
الحاجة  يــؤكــد  اإلرهـــابـــي  »تــفــجــيــر سبها  أن 
إلى بدء عملية توحيد املؤسسات العسكرية 
واألمــنــيــة فــي لــيــبــيــا«. واعــتــبــر أن توحيدها 
»سيساهم في تعزيز أمن الحدود، والتصدي 

لخطر اإلرهاب واألنشطة اإلجرامية«.
وفيما اكتفى رئيس املجلس الرئاسي محمد 
ــــذي يــحــمــل مــجــلــســه صــفــة الــقــائــد  املــنــفــي، الـ
الحادث  باستنكار  املسلحة،  للقوات  األعلى 
وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق فيه، تفاعلت 
األطـــراف الليبية مع الــحــادث بشكل آخــر، إذ 
وجــدت فيه فرصة لتبادل االتهامات. ووجه 
املــتــحــدث بــاســم قــيــادة قـــوات الــلــواء املتقاعد 
خليفة حفتر، أحمد املسماري، اتهامًا مبطنًا 
لــخــصــوم حــفــتــر. وقــــال إن »الــتــفــجــيــر رســالــة 
اإلخــوان  اإلرهــابــيــة وتنظيم  التنظيمات  مــن 
ــذا مــــا ســـيـــكـــون عــلــيــه مــصــيــر  ــ مـــفـــادهـــا أن هـ
ليبيا لو ذهبتم لالنتخابات«. وفي مزيد من 
السعي لتوظيف األحداث، عّبر املسماري، في 
اململوك لصدام  »الحدث«  لتلفزيون  تصريح 
حفتر ليل اإلثــنــني املــاضــي، عــن رفــضــه بيان 
فيه مسؤوليته  أعلن  الــذي  »داعـــش«  تنظيم 
عن الحادث. وقال »ننتظر نتائج التحقيقات 
الحادث  العسكرية في سبها حول  باملنطقة 
اإلرهــابــيــة«.  التنظيمات  يحمل سمات  الــذي 
وذهــب املسماري إلى أكثر من ذلــك، باعتبار 
قــــرار املــنــفــي حــــول تــشــكــيــل لــجــنــة للتحقيق 
استغرابه  عبر عن  إذ  منقوصًا،  الحادث  في 
الداخلي من  األمــن  رئيس جهاز  تغييب  مــن 
عضوية اللجنة، باعتباره طرفًا غير مرغوب 

بتكليف جميع  والـــخـــاص  املـــاضـــي،  نــيــســان 
الـــوحـــدات الــعــســكــريــة فـــي الــجــنــوب بــاتــخــاذ 
الحدود  وحماية  لتأمني  الفورية  ــراءات  اإلجـ
الــلــيــبــيــة الــجــنــوبــيــة، هـــي مــلــيــشــيــات حفتر 
املـــتـــواجـــدة فـــي ســبــهــا. واعـــتـــبـــر أن تــجــاهــل 
ــي قــــــرار تــشــكــيــل  أي إشـــــــارة لــلــمــلــيــشــيــات فــ
لــجــنــة الــتــحــقــيــق فـــي تــفــجــيــر ســبــهــا يعكس 
الحالية،  االنقسام  ملــدى حالة  املجلس  إدراك 
لــهــا يعني  خــصــوصــًا أن أي تــكــلــيــف جــديــد 
شرعنة املجلس لسيطرة حفتر على الجنوب، 

واستفزازًا ملعسكر غرب ليبيا.
العسكريان  الحدثان  هراسة  رأي  يدعم  وقــد 
فــي بــنــغــازي ومــصــراتــة فــي أقـــل مــن أســبــوع، 
إلــى استمرار حالة االصطفاف  اللذان أشــارا 
ــد االســــتــــعــــراض  ــعـ ــبـ ــلــــح فـــــي الــــــبــــــالد. فـ املــــســ
الــعــســكــري الــــذي نــظــمــه حــفــتــر فـــي بــنــغــازي، 
ــــارك الــدبــيــبــة ونــائــب  قــبــل نــحــو 10 أيـــــام، شـ
رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي عــبــد الــلــه الــالفــي، 
 400 نحو  تخريج  فــي حفل  املــاضــي  السبت 
مصراتة.  في  العسكرية  الكلية  في  منتسب، 
ورغم تجاهل قادة البالد الدعوة التي قدمت 
العسكري في بنغازي  العرض  لهم لحضور 
وهـــــم، املـــنـــفـــي، والـــدبـــيـــبـــة، ورئـــيـــس مجلس 
الــنــواب عقيلة صــالــح، إال أن املــســمــاري شن 
مشاركته  جـــراء  حــصــرًا،  الدبيبة  على  حملة 
التخريج في مصراتة ومنحه رتبًا  في حفل 
عــســكــريــة، مــعــتــبــرًا أنـــهـــا مـــحـــاولـــة لــتــســريــب 
ــة« ضــمــن  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ »اإلرهــ ـــ ــ ــا بــ ــهــ ــفــ ــنــــاصــــر وصــ عــ
املــؤســســة العسكرية. ولــقــاء هــذه االتــهــامــات 
والـــتـــوصـــيـــفـــات املـــتـــبـــادلـــة، ال يـــــرى هـــراســـة 
وجــــود أفـــق قــريــب لــتــوحــيــد الــجــيــش. ولــفــت 

به في طرابلس. واتهم رئيس الحكومة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة بــشــكــل صــريــح بــانــحــيــازه 

للمجموعات املسلحة في غرب ليبيا.
في  العسكرية  املؤسسة  وتعد مهمة توحيد 
الــبــالد مــن املــهــام األصــيــلــة املــوكــلــة للمجلس 
الرئاسي، بنص خريطة الطريق املنبثقة عن 
ملتقى الـــحـــوار الــســيــاســي. لــكــن املــجــلــس لم 
يتخذ أي خطوات ملموسة في هذا االتجاه، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــشـــاركـــتـــه فــــي بـــعـــض جــلــســات 
التي تشكلت في  العسكرية »5 + 5«  اللجنة 
املسار العسكري، أحد مسارات الحل األممية 
عنها  انبثق  والــتــي  الليبية،  لــأزمــة  الــثــالثــة 
ــار فـــي 23 أكــتــوبــر/  ــنـ ــــالق الـ ــفـــاق وقــــف إطـ اتـ
تشرين األول املاضي. وأبــرز قــرارات املجلس 
املـــتـــعـــلـــقـــة بـــاملـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة تــكــلــيــفــه 
الجنوب  فــي  العسكرية  الـــوحـــدات  »جــمــيــع  لـــ
وحماية  لتأمني  الفورية  اإلجـــراءات  باتخاذ 
الـــحـــدود الــلــيــبــيــة الــجــنــوبــيــة«، عــلــى خلفية 
األحــــــداث الــتــي شــهــدتــهــا تــشــاد فـــي إبــريــل/ 

نيسان املاضي. 
الليبي  للدولة  األعلى  املجلس  رئيس  وربــط 
ــافـــي فــي  ــحـ ــر صـ ــمـ ــؤتـ ــــي مـ ــد املـــــشـــــري، فـ ــالــ خــ
طرابلس أمس األول، بني توحيد املؤسسات 
ــيـــة بــتــوحــيــد املــؤســســة  ــابـ الــتــنــفــيــذيــة والـــرقـ
 »املجلس األعلى يرفض 

ّ
إن العسكرية. وقــال 

ــة، لــكــنــه قـــبـــل بــهــا  إرســـــــاء مـــبـــدأ املـــحـــاصـــصـ
ــقــــســــام«،  ــاء االنــ ــ ــهـ ــ لـــتـــوحـــيـــد املــــؤســــســــات وإنـ
مضيفًا: »لكننا اليوم نرفض هذا املبدأ، كما 
التنفيذية  املــؤســســات  أنــنــا نــرفــض تــوحــيــد 
ــد املـــؤســـســـة  ــيـ ــم تـــوحـ ــتـ ــة مــــا لــــم يـ ــيــ ــابــ ــرقــ والــ
 املجلس »لن يذهب إلى 

ّ
العسكرية«. وأكد أن

إذا  إال  السيادية،  املناصب  ملف  في  النهاية 
حدث تقدم واضح في ملف توحيد املؤسسة 
 
ّ
الــعــســكــريــة وإنـــهـــاء انــقــســامــهــا«، مــعــتــبــرًا أن
مهمة  أرضــيــة  العسكرية  املؤسسة  »توحيد 
جدًا إلنجاح االنتخابات« املقرر أن تجرى في 

24 ديسمبر/كانون األول املقبل.   
ورأى الناشط السياسي الليبي مالك هراسة 
في قرار املجلس، بشأن تشكيل لجنة وزارية 
يعكس  »مــؤشــر  ســبــهــا،  بــانــفــجــار  للتحقيق 
اضطراب الرئاسي بشأن املؤسسة العسكرية 
وتوحيدها، وربما اصطدامه بالواقع«. ولفت 
هراسة، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
 الرأي العام يعرف أن الوحدات العسكرية 

ّ
أن

املعنية في القرار األول للمجلس في إبريل/ 

إلى أن حالة الصراع املستمرة، التي أوجدها 
طــمــوح حــفــتــر الــعــســكــري فــي اتــجــاه الــغــرب، 
جــعــل الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي يــعــيــش حـــالـــة فـــراغ 
أمني كبير. ورأى أن وقوع الجنوب في دائرة 
خــطــر تــداعــيــات الــفــوضــى فــي شــمــال تــشــاد، 
ــهــــر املـــاضـــيـــة، ومــــؤخــــرًا بــنــجــاح  ــــالل األشــ خـ
بوابة  اســتــهــداف  فــي  اإلرهــابــيــة  التنظيمات 
الــجــنــوب، مــؤشــران يكشفان  أمنية فــي عمق 
عن هشاشة وقدرة املعسكرين على السيطرة 
ــز املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي عــن  مــــن جــــانــــب، وعـــجـ
اإليـــفـــاء بــمــهــامــه وأهــمــهــا تــوحــيــد املــؤســســة 
العسكرية، من جانب آخر. وفيما رأى هراسة 
املرحلة،  تتطلبها  التي  االستحقاقات  كل  أن 
واالنتخابات وتحسني  الوطنية  كاملصالحة 
الـــــظـــــروف االقــــتــــصــــاديــــة، مـــرتـــبـــطـــة بـــفـــرض 
األمــــن الــــذي لــن يــتــأتــى إال بــوجــود مؤسسة 
عــســكــريــة، يمتلك املــجــلــس الــرئــاســي قــرارهــا 
املجتمع  أن  أكــد  فإنه  األعــلــى،  القائد  بصفته 
الدولي، الذي يستعد لعقد اجتماع في برلني 
فــي 23 يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، لــن يسمح 
بالتصعيد مع عودة ظهور مالمح االنقسام 

والتوتر. 
الــســيــاســي الليبي  الــنــاشــط  مــن جــهــتــه، رأى 
ــذر أبـــوشـــيـــبـــة أن مــــا شـــهـــدتـــه لــيــبــيــا فــي  ــنـ مـ
األيام األخيرة ليس مجرد اتهامات متبادلة 
بـــني األطــــــراف، بـــل تــعــبــيــر عـــن مـــواقـــف بـــدأت 
أن  بـــوادر تصعيد جــديــد، خصوصًا  تعكس 
املكتب اإلعالمي للدبيبة نقل عنه أن تخريج 
»تحديث  بمثابة  يعتبر  في مصراتة  الدفعة 
لــلــجــيــش الــلــيــبــي، وضـــخ دمــــاء جـــديـــدة فــيــه، 
مــن خـــالل دمــجــهــم واســتــيــعــابــهــم وتدريبهم 

وتهيئتهم بشكل احترافي«. وقال أبو شيبة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »توقيت  فــي حــديــث لـــ
االحــتــفــال بــتــخــريــج الــدفــعــة لـــم يــكــن صــدفــة، 
ــى لــهــزيــمــة حفتر  ــ فــهــو يـــوافـــق الـــذكـــرى األولـ
جنوب طرابلس، عالوة على مكان الحفل في 
مصراتة، ورمزية الكلية العسكرية فيها التي 

كانت تشكل قاعدة مهمة لضرب قواته«.
وفي مزيد من مؤشرات استمرار االصطفاف 
املــســلــح، أشـــار أبوشيبة إلــى أن بــيــان مكتب 
إعالم الدبيبة أكد أنه شارك في حفل التخريج 
بصفته »وزيـــرًا لــلــدفــاع«، لكن املــؤشــر األكثر 
لــفــتــًا لــالنــتــبــاه هــو مــشــاركــة الــالفــي بصفته 
نائب رئيس املجلس الرئاسي القائد األعلى 
الصفة  »هـــذه  ان  موضحًا  املسلحة،  لــلــقــوات 
قد  الرئاسي مجتمعًا  املجلس  التي يحملها 

تخلق خالفات في مواقف أعضائه«. 
ووافق الخبير العسكري الليبي الصيد عبد 
الحفيظ على خــطــورة عـــودة ظــهــور مالمح 
ــافـــات بــــني األطــــــــراف املــســلــحــة فــي  ــفـ االصـــطـ
الــبــالد. ورأى أن هــنــاك إمــكــانــيــة لــالنــجــراف 
لتصعيد أكبر في حالة استمرار تعثر أعمال 
الدعم  »تمتلك  أنها  معتبرًا   ،»5  +  5« لجنة 
الدولي وتتوفر على قبول وتقارب محلي«، 
ــر ملــؤســســة الــجــيــش.  ــيـ ــوق الـــنـــجـــاة األخـ ــ وطـ
أكتوبر  في  العسكري  االتــفــاق  توقيع  ومنذ 
املاضي، عقدت اللجنة أربعة اجتماعات في 
مقرها الرسمي بمدينة سرت، لبحث العديد 
من امللفات املتصلة باالتفاق العسكري، من 
واملقاتلني  األجنبية  الــقــوات  ترحيل  بينها 
املرتزقة، وإخــالء خطوط التماس في سرت 
والــجــفــرة، وفــتــح الــطــريــق الساحلي الــرابــط 

بني شــرق وغــرب الــبــالد، وحصر وتصنيف 
مع  تزامنًا  الــبــالد،  فــي  املسلحة  املجموعات 
تشكيل قـــوة أمــنــيــة مــشــتــركــة لــتــأمــني ســرت 
والجفرة. لكن أيًا منها لم يتحقق، باستثناء 
ــــالق الــــنــــار، وفـــقـــًا للخبير  وقــــف مـــؤقـــت إلطـ
أن  الحفيظ  عبد  واعتبر  الليبي.  العسكري 
الــبــنــد املــتــعــلــق بــعــمــلــيــة حــصــر وتــصــنــيــف 
ــلـــحـــة عــلــى  ــمــــوعــــات والــــكــــيــــانــــات املـــسـ املــــجــ
كــامــل الــتــراب الليبي ُيــعــد الــعــرقــلــة األولـــى، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــوضــحــًا، فــي حــديــث لـــ
ــــرق والـــــغـــــرب يــحــمــالن  ــشـ ــ الـ أن مـــعـــســـكـــري 
مسمى الجيش، ويعتبران اآلخر خارجًا عن 
وقبولهما  وقوانينها،  العسكرية  املؤسسة 
ــن مــســمــاه  بــالــتــصــنــيــف يــعــنــي الـــتـــخـــلـــي عــ

وشرعيته.
أنــه »فــي غــيــاب كامل  وأضـــاف عبد الحفيظ 
للثقة، لن يقبل كالهما بالتخلي عن سالحه 
ووحدة صفوفه، خصوصًا وأنهما ال يزاالن 
تــمــاس«، معتبرًا أن تسلسل بنود  فــي حــالــة 
إلــى مــراحــل زمنية،  االتــفــاق، وعـــدم تقسيمه 
شـــكـــل الـــعـــائـــق األكــــبــــر. وأكــــــد أن حـــجـــم قـــوة 
وال  مــعــروف  غير  وتسليحهما،  املعسكرين، 
أطــراف  وجـــود  مــع  يمكن ضبطه، خصوصًا 
ــة لــكــلــيــهــمــا. لــكــنــه فـــي الــوقــت  ــمـ أجــنــبــيــة داعـ
في  للقوات  السائد  التصنيف  أن  رأى  ذاتـــه، 
ليبيا، بمعسكر الغرب ومعسكر الشرق، بات 
واقــعــيــًا لــســبــبــني، أولــهــمــا أن مــحــاولــة حفتر 
اكــتــســاح املــنــطــقــة الــغــربــيــة فــشــلــت، والــثــانــي 
تــوحــد الــســلــطــة الــســيــاســيــة فــي الــبــالد وحــل 
الحكومتني فــي الــشــرق والــغــرب مــا أفقدهما 

السند السياسي.

ال حلول قريبة إلنهاء االنقسام

توحيد المؤسسة العسكرية من مهام المجلس الرئاسي )حازم تركية/األناضول(

جنود إسرائيليون في الجوالن المحتل أمس )جاء ماري/فرانس برس(

كشف االستعراض العسكري الذي نظمه اللواء الليبي المتقاعد خليفة 
الحكومة  رئيس  فيه  شارك  الذي  التخريج  وحفل  بنغازي،  في  حفتر 
الليبية عبد الحميد الدبيبة في مصراتة، عن تواصل حالة االصطفاف 

المسلح، وعدم وجود أفق قريب لتوحيد المؤسسة العسكرية

تقرير

ــارات  ــفـــجـ إيـــرانـــيـــة، وهــــو مـــا يــفــســر االنـ
ــا بـــقـــوة في  ــهـ الــعــنــيــفــة الـــتـــي ســمــع دويـ
دمــشــق وحـــمـــص«. واســتــبــعــد أن يكون 
لهذه الضربات تأثير كبير على الوجود 
اإليــرانــي فــي ســوريــة، بسبب »التغلغل 
الــكــبــيــر إليــــران مــنــذ ســنــوات فــي معظم 
الـــســـوريـــة، وقــيــامــهــا بتخزين  املــنــاطــق 
كميات كبيرة من األسلحة في الالذقية 
في  ولفت  وطرطوس وحماة ودمشق«. 
الـــوقـــت ذاتــــه إلــــى أن اســـتـــهـــداف مــقــرات 
يشكل  الفلسطينية«  الشعبية  »الجبهة 
بأنها  النظام  لقيادة  إسرائيلية  رسالة 
ســـتـــدفـــع ثـــمـــن أي صـــــــاروخ يـــخـــرج مــن 
األراضي السورية تجاه دولة االحتالل. 
ــــودة االســـتـــهـــداف  ــــى عــ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ
اإلســرائــيــلــي إثــر االنــتــخــابــات الرئاسية 
السورية، فهي، بحسب درويش، رسائل 
الروسي بأن إسرائيل متمسكة  للطرف 
ــة  ــاربـ ــحـ فـــــي ســــــوريــــــة، أي مـ بـــنـــهـــجـــهـــا 
ــــي، وهـــــي لــــن تــرضــخ  ــرانــ ــ الــــتــــواجــــد اإليــ
لضغوط موسكو التي تحاول إقناع تل 
أبيب بــأن ال خــطــورة عليها مــن الطرف 

السوري.
وكــانــت مــروحــيــة إســرائــيــلــيــة قــد قصفت 
بــصــاروخــني، فــي 6 مايو املــاضــي، مواقع 
»حزب الله« املتمركز في محيط  عسكرية لـ
»اللواء 90« املحاذي لبلدة جباتا الخشب 
في ريف القنيطرة، جنوبي سورية، ما أدى 
الذين  إلى إصابة 3 عناصر من املقاتلني 
العسكرية.  النقطة  فــي  متواجدين  كــانــوا 
الجو  استهداف ســالح  بيوم  ذلــك  وسبق 
للمليشيات  عسكرية  ملــواقــع  اإلسرائيلي 
اإليــرانــيــة فــي مــحــيــط منطقة جــبــلــة قــرب 
أوتوستراد الالذقية - طرطوس، ما أسفر 
عــن مقتل مقاتل ســـوري، وأضــــرار مادية 
كبيرة لحقت باملوقع. ومنذ ثالثة أعوام، 
كثفت إســرائــيــل مــن ضرباتها ملــواقــع في 
مليشيات  معظمها  فــي  تنتشر  ســوريــة، 
ــثـــوري« اإليـــرانـــي،  »الـــحـــرس الـ مــرتــبــطــة بــــ
وأخرى يديرها »الحرس الثوري« بشكل 
مــبــاشــر. وتـــقـــول إســرائــيــل إنــهــا وضــعــت 
 استراتيجية لتنفيذ ضربات بشكل دوري 
ضـــــد الــــتــــواجــــد اإليــــــرانــــــي فـــــي ســــوريــــة، 
وكـــــذلـــــك ضــــــرب قــــــــوات الــــنــــظــــام، بــســبــب 
الــــــــســــــــمــــــــاح بــــــــاالنــــــــتــــــــشــــــــار والـــــــتـــــــمـــــــدد 
 اإليـــــــرانـــــــي داخــــــــل األراضــــــــــــي الــــســــوريــــة. 
ولــــفــــتــــت مـــــصـــــادر اســــتــــخــــبــــاريــــة غـــربـــيـــة 
هــــــذه  نـــــــطـــــــاق  أن  إلـــــــــــى  »رويــــــــــتــــــــــرز«  لـــــــــــ

االستراتيجية توسع منذ عام.

لـــلـــنـــظـــام«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى ســــقــــوط جــرحــى 
حــاالتــهــم خــطــرة. وبــحــســب املـــرصـــد، فقد 
قتل العناصر، وجميعهم سوريون، جّراء 
الــقــصــف اإلســرائــيــلــي الــــذي طــــاول مــركــزًا 

للبحوث العلمية في ريف حمص.
»الـــعـــربـــي  وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة لــــ
الجديد«، طبيعة املواقع التي استهدفتها 
ــاء - األربــــــعــــــاء،  ــ ــــالثـ ــثـ ــ ــيــــل الـ إســـــرائـــــيـــــل، لــ
والواقعة في املنطقة الجنوبية والوسطى 
فــي ســوريــة. وقــالــت املــصــادر إن الــغــارات 
ــقـــة مـــطـــار  ــنـــطـ ــــت مـ ــاولــ ــ اإلســــرائــــيــــلــــيــــة طــ
الــدولــي، ومــقــرات عسكرية تابعة  دمــشــق 
الــثــوري« اإليــرانــي على طريق  »الحرس  لـ
إلى مقّرات  القنيطرة، باإلضافة   - دمشق 
فلسطني«،  لتحرير  الشعبية  »الــجــبــهــة  لـــ
قـــرب الـــحـــدود الــســوريــة - الــلــبــنــانــيــة. أمــا 
فــــي املــنــطــقــة الـــوســـطـــى، فـــقـــد اســتــهــدفــت 
قرب  العسكري،  الضبعة  الضربات مطار 
مدينة القصير غربي حمص، والذي يعد 
مـــركـــزًا رئــيــســيــًا لــقــيــادة عــمــلــيــات »حـــزب 
اللبناني في سورية، ويتواجد فيه  الله« 
القصف  استهدف  كما  إيــرانــيــون،  خــبــراء 
أسلحة  بــحــوث علمية ومــســتــودع  مــركــز 
قــــــرب قــــريــــة الـــحـــشـــمـــة، شـــمـــالـــي مــديــنــة 
حـــمـــص. وبـــحـــســـب املـــــصـــــادر، فـــــإن دوّي 
االنــفــجــارات الـــذي ســمــع بــقــوة كــبــيــرة في 
في  انفجارات  ناجم عن  دمشق وحمص، 

مستودعات أسلحة.
وحــول داللــة األهــداف التي استهدفتها 
الغارات اإلسرائيلية األخيرة وتأثيرها 
على التموضع اإليراني في سورية، رأى 
املــقــدم املنشق عــن قـــوات الــنــظــام سهيل 
»العربي الجديد«،  درويش، في حديث لـ
أن الضربات اإلسرائيلية »توحي بأنها 
كـــانـــت مـــوجـــهـــة إلـــــى شـــحـــنـــات أســلــحــة 

وسام سليم

عــاود الــطــيــران الحربي اإلســرائــيــلــي، ليل 
ــــرب أهـــــــداف لــه  الـــثـــالثـــاء – األربـــــعـــــاء، ضـ
فـــي ســـوريـــة، بــعــد فــتــرة انــقــطــاع قصيرة 
دامــت ألكثر من شهر. وأوقعت الضربات 
ــيــــرة، الـــتـــي اســتــهــدفــت  اإلســرائــيــلــيــة األخــ
املـــنـــطـــقـــتـــني الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــوســــطــــى فــي 
 من قوات النظام السوري 

ً
سورية، 11 قتيال

حصيلة  بحسب  لــه،  التابعة  واملليشيات 
»املـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق اإلنـــســـان«.  ـــ لـ
ــــى إلســرائــيــل  وتــعــد هـــذه الــضــربــات األولـ
ــد  بـــعـــد فـــــوز رئـــيـــس الـــنـــظـــام بـــشـــار األســ
االنتخابات  إثــر  بــواليــة رئاسية جــديــدة، 
الـــصـــوريـــة الـــتـــي أجـــراهـــا الــنــظــام فـــي 26 
ــى لــالحــتــالل  ــ مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، واألولــ
إثر انتهاء عدوانه على قطاع غزة في 20 
املستهدفة  املــواقــع  طبيعة  وتشير  مــايــو. 
ــرب الــتــمــدد  ــ ــلـــة إســـرائـــيـــل ضـ ــــى مـــواصـ إلـ
اإليــــرانــــي فـــي ســـوريـــة، ومـــحـــاولـــة عــرقــلــة 
وصول السالح اإليراني إلى »حزب الله« 
الرسمية  األنــبــاء  وكالة  ونقلت  اللبناني. 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام، »ســـانـــا«، لــيــل الــثــالثــاء، 
عـــن مــصــدر عــســكــري لـــم تــســّمــه، قــولــه إن 
»الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة تـــصـــّدت 
لـــصـــواريـــخ الـــــعـــــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي قـــرب 
دمشق وفي حمص، وأسقطت معظمها«، 
مــضــيــفــًا أن خــســائــر الــقــصــف »اقــتــصــرت 
على املـــاديـــات«. مــن جهته، أكــد »املــرصــد 
أن حصيلة  ــاء،  ــ ــعـ ــ األربـ أمــــس  ــــوري«،  ــــسـ الـ
الـــقـــتـــلـــى جـــــــّراء الــــضــــربــــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
 على األقل، 

ً
األخيرة، وصلت إلى 11 قتيال

بينهم 7 عناصر من قوات النظام، أحدهم 
بــرتــبــة عــقــيــد، إضــافــة إلـــى 4 مقاتلني من 
ــاع الـــوطـــنـــي« املـــوالـــيـــة  ــ ــدفـ ــ مــلــيــشــيــات »الـ

إسرائيل تستأنف ضرباتها لسورية
توسيع سياسة استهداف التمدد اإليراني

استأنفت إسرائيل ضرب 
أهداف في سورية، 
ما أدى، ليل الثاثاء 

األربعاء، إلى سقوط 
ما ال يقل عن 11 قتيًال 

من قوات النظام 
والمليشيات التي تقاتل 

إلى جانبه

Thursday 10 June 2021 Thursday 10 June 2021
الخميس 10 يونيو/ حزيران 2021 م  29  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2474  السنة السابعة الخميس 10 يونيو/ حزيران 2021 م  29  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2474  السنة السابعة

روسيا تبتز تركيا: المعابر الداخلية مقابل آلية المساعدات؟»تطبيع الحدود« يمهد الستعادة االستقرار بين طاجكستان وقرغيزستان
موسكو ـ رامي القليوبي

ــان  ــتــ ــزســ ــيــ ــرغــ ــد قــــــبــــــول جــــمــــهــــوريــــتــــي قــ ــ ــعـ ــ بـ
وطــاجــكــســتــان الــســوفــيــيــتــيــتــني الــســابــقــتــني، 
الواقعتني في آسيا الوسطى، نقل نقاط عبور 
الحدود املتنازع عليها، إلى عمق أراضيهما، 
أن  تــراهــن األطــــراف اإلقليمية والــدولــيــة على 
تشكل هذه الخطوة أرضية لتجنب أي صدام 
مــبــاشــر بــســبــب الـــخـــالفـــات الــــحــــدوديــــة، على 
غــــرار االشــتــبــاكــات الــتــي وقــعــت بــيــنــهــمــا في 
نهاية إبــريــل/ نيسان املــاضــي، وأســفــرت عن 
سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. وجاء 
االتــفــاق، والـــذي تضمن أيــضــًا سحب الــقــوات 
عن الحدود، نتيجة مفاوضات قادة األجهزة 
االستخباراتية للبلدين حول ترسيم الحدود، 
أن  بعد  الحالي،  يونيو/حزيران  و5   4 يومي 
ى تجنبه 

ّ
كانتا على حافة صــدام جديد، تسن

كانت  القرغيزية  السلطات  أن  من  الرغم  على 
سكان  بإجالء  السيناريوهات  ألســوأ  تتأهب 

القرى الحدودية.
وتـــضـــّمـــن بـــروتـــوكـــول االتــــفــــاق ثــمــانــي نــقــاط 
املــتــنــازع  الـــحـــدود  نــقــاط  أهــمــهــا بنقل  تتعلق 
عليها إلى مسافة تبعد ثالثة كيلومترات عن 
الــحــدود، وسحب الــقــوات إلــى مواقع املرابطة 
الـــدائـــمـــة، واالتـــفـــاق عــلــى اإلســـــراع فـــي وصــف 
باإلضافة  لترسيمها،  تمهيدًا  الــدولــة  حـــدود 
القرى  سكان  مــع  توعية  بحمالت  القيام  إلــى 
الــحــدوديــة، وعـــدم تسليم وســائــل اإلعــــالم إال 
ألي  تجنبًا  مسبقًا  عليها  املــتــفــق  املــعــلــومــات 

تصريحات تحريضية. 
ــركــــز  ــيــــس »املــ وفــــــي هــــــذا اإلطــــــــــار، يــــرجــــع رئــ

أمين العاصي

ــراب مـــوعـــد مـــــــداوالت مــجــلــس األمـــن  ــتــ مـــع اقــ
الــدولــي خــالل شهر يــولــيــو/تــمــوز املقبل من 
أجل تجديد آلية التفويض بدخول املساعدات 
اإلنسانية من معبر باب الهوى، الواقع تحت 
ســيــطــرة املــعــارضــة، شـــرع الــجــانــبــان التركي 
والــروســي فــي مــحــادثــات جــديــدة حــول امللف 
الــــســــوري، يــمــكــن أن تــفــضــي الــــى تــفــاهــمــات 
قــرار  املــوافــقــة على تمرير  إلــى  تدفع موسكو 

التجديد.
ــن الــــواضــــح أن مــوســكــو تــبــحــث عن  ولـــكـــن مـ
لصالح  موافقتها  لقاء  األرض  على  مكاسب 
الــســوري، وهــو ما تناولته مشاورات  النظام 
فــي مقر وزارة  الــخــبــراء،  جــرت على مستوى 
ومثل  املاضي.  الثالثاء  الروسية،  الخارجية 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي واملــبــعــوث 
ــيـــس الــــــروســــــي إلـــــــى الــــشــــرق  ــرئـ ــلـ الـــــخـــــاص لـ
األوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، 
وفد موسكو في املــشــاورات، فيما مثل نائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي ســـادات أونـــال وفد 
أنقرة. ووفق موقع »روسيا اليوم«، فقد بحث 

األوراســــــي لــلــتــحــلــيــل« فـــي مــوســكــو، نيكيتا 
ــى الـــــحـــــدود  ـــلــ ــر عـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ مــــيــــنــــدكــــوفــــيــــتــــش، الـ
ــقــــاء على  الــطــاجــيــكــيــة الـــقـــرغـــيـــزيـــة، إلــــى اإلبــ
الــــحــــدود الـــتـــي رســـمـــت فــــي حــقــبــة االتـــحـــاد 
مراعاة  دون  من   )1991 ــ   1917( السوفييتي 
الوقت  في  ويرّجح  للقرى.  اإلثنية  التشكيلة 
أن يتم ترسيم  نفسه استقرارًا للوضع، بعد 
الــــحــــدود بــــني الـــبـــلـــديـــن والــــدفــــع بــالــتــعــاون 
ميندكوفيتش  ويــقــول  بينهما.  االقــتــصــادي 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »منذ 
لم يحدث أي تصعيد  املــاضــي،  إبريل  نهاية 
ــة الـــقـــرغـــيـــزيـــة،  ــيـ ــكـ ــيـ ــاجـ ــطـ ــلــــى الــــــحــــــدود الـ عــ
ــي األســــبــــوع  ــ ــة مـــحـــلـــيـــة فـ ــ ــعـ ــ ــاء واقـ ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ بـ
املاضي. ويكمن جوهر الخالف في عدم إتمام 
بــعــد تفكك االتــحــاد  الـــحـــدود  تــرســيــم  عملية 
السوفييتي. وهناك مناطق خالفية وجيوب 
طاجيكية وقرغيزية محاطة بأراضي الدولة 
ــــرى«. غــيــر أن ذلـــك ال يمنعه مــن اعتبار  األخـ
االتـــفـــاق األخـــيـــر إيــجــابــيــًا. وتـــوقـــع صــمــوده، 
ألنـــه »مــنــذ نــهــايــة إبــريــل املـــاضـــي، تــم اتــخــاذ 
كافة اإلجــراءات ملنع أي تصعيد جديد، وقد 
تدخلت أمانة منظمة األمن الجماعي«، وهي 
ــا وبــيــالروســيــا  ــيـ حــلــف إقــلــيــمــي يــضــم روسـ
وكــازاخــســتــان وطــاجــكــســتــان وقــرغــيــزســتــان 

وأرمينيا.
النهائية  الــتــســويــة  أن  ميندكوفيتش  ويـــرى 
إال  تتحقق  لــن  القرغيزية  الطاجيكية  لــأزمــة 
بــالــدفــع بــالــتــعــاون االقــتــصــادي بــني البلدين، 
: »كـــانـــت هـــنـــاك مــشــكــالت مــمــاثــلــة بني 

ً
ــائــــال قــ

أوزبكستان وقرغيزستان، ولكنه تم تجاوزها 
بــبــدء أعــمــال تــرســيــم الـــحـــدود فــي عـــام 2017، 

ــه »عــلــى األرجـــــح، يــجــب أن تــصــاب بــمــرض  إنـ
ــدرك أهــمــيــة اإلجـــــــراءات الــوقــائــيــة.  مـــا حــتــى تــ
صــحــيــح أن االتـــفـــاق اســتــعــراضــي ولــــه هــدف 
تــرويــجــي، ولــكــن هــنــاك مــيــزة أيــضــًا، إذ أظهر 
اتفاق،  إلــى  التوصل  على  قدرتهما  الجانبان 

واختبرا درجة التوتر في املجتمع«.

الــجــانــبــان االســـتـــعـــدادات لــالجــتــمــاع الــدولــي 
الــــ16 حــول ســوريــة بصيغة أســتــانــة، واملــقــرر 
خالل الصيف الراهن. كما تم تبادل اآلراء في 
طرق املساعدة في تنشيط العملية السياسية 
السورية، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية 

في جنيف وفق القرار الدولي رقم 2254.
وتسبق هــذه املــحــادثــات اجــتــمــاعــات مجلس 
األمـــــن الــــدولــــي، واملـــتـــوقـــع أن تـــجـــرى فـــي 10 
يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل، مــن أجــل تمديد العمل 
بآليات دولية إلدخال مساعدات إلى الشمال 
الــغــربــي مـــن ســـوريـــة، والـــتـــي تــنــتــهــي قــريــبــًا. 
وأعلنت موسكو على لسان مسؤولني رفيعي 
املستوى رفضها التمديد لهذه اآللية املعمول 
بــهــا مــنــذ الـــعـــام 2014، ألنــهــا تــعــد »انــتــهــاكــًا 
لسيادة النظام« وفق التصور الروسي. ولكن 
الــوقــائــع تشير إلـــى أن مــوســكــو تــريــد حصر 
إدخال املساعدات عبر معابر يسيطر النظام 
ــادة تــأهــيــلــه دولــيــًا.  ــ عــلــيــهــا، فـــي مــحــاولــة إلعـ
ــال فــشــلــهــا فـــي ذلـــــك، تــبــحــث روســيــا  ــي حــ وفــ
الصعيد  على  وخــاصــة  للنظام،  مكاسب  عــن 
الداخلية  املعابر  فتح  قبيل  مــن  االقــتــصــادي، 
التي تصل بني مناطق النظام واملعارضة في 
املــزيــد مــن تدفق  الــســوري. كما تريد  الشمال 
املـــحـــروقـــات والــحــبــوب مـــن الــشــمــال الــشــرقــي 
ــة، لــلــتــخــفــيــف مـــن أزمــــــات الــنــظــام  مـــن ســــوريــ
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــفــاقــمــت خــــالل الــعــامــني 

األخيرين.
وتــمــلــك روســـيـــا أوراق ضــغــط عــلــى الــجــانــب 
الــتــركــي، وخــاصــة لــجــهــة فــتــح الــبــاب مــجــددًا 
ــام تــصــعــيــد عــســكــري فـــي الــشــمــال الــغــربــي  أمــ
من سورية، الذي يضم نحو 4 ماليني مدني، 

شبيه بالتصعيد الذي حدث في الربع األول 
مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، والـــــذي خـــســـرت فــصــائــل 
املعارضة خالله الكثير من املناطق في أرياف 
ــــب. وقـــد صــّعــدت موسكو  حــمــاة وحــلــب وإدلـ
القليلة  األيـــام  مــحــدود خــالل  عسكريًا بشكل 
املاضية، بينما عزز الجيش التركي مواقعه، 
ونــقــاط انــتــشــاره، فــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
فــي خــطــوة ربــمــا تــدل على خشية تركية من 
تقدم بري من قبل قوات النظام في حال فشل 

املحادثات في موسكو.
وفي املقابل يملك الجانب التركي ورقة مهمة 
في  النظام  مــع  الداخلية  املعابر  وهــي  بــيــده، 
مــحــافــظــة إدلـــــب، وفـــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
ــتــحــت، إنــعــاش 

ُ
والــتــي مــن شــأنــهــا، فــي حـــال ف

جوانب في اقتصاد النظام املتهالك. وأوضح 
طه عودة أوغلو، وهو باحث بالشأن التركي 
والــعــالقــات الــدولــيــة، فــي حــديــث مــع »العربي 
الجديد«، أن »الوفد التركي الذي زار موسكو 
بــذل جهودًا كبيرة من أجــل إقناع املسؤولني 
ــق الـــنـــقـــض فــي  الــــــــروس بـــعـــدم اســــتــــخــــدام حــ
مجلس األمـــن الــدولــي ضــد قـــرار تــمــديــد آلية 

إدخال املساعدات اإلنسانية إلى سورية عبر 
الحدود«. وأضاف »لوح الوفد التركي بأوراق 
يمكن تحريكها ضد روسيا في حال  ضغط 
في مجلس  النقض  استخدمت موسكو حق 
القدرة العسكرية لتركيا، عبر  األمن، بإظهار 
الشمال  في  السوري  النظام  قــوات  استهداف 
الــســوري، مشيرًا إلــى أن »هناك أوراق ضغط 
أخـــرى، فــي ليبيا وأوكــرانــيــا والــقــرم، وأوراقـــا 
تــركــيــا ضــد روســيــا على  أخـــرى تستخدمها 
بإعادة  روســيــا  وتطالب  الــســوريــة«.  الساحة 
فتح معبري سراقب وميزناز في ريف إدلب، 
الشمالي.  فــي ريــف حلب  أبــو زيــديــن  ومعبر 
وكــانــت أعــلــنــت فــي مـــــــارس/آذار املــاضــي عن 
املعابر،  لفتح هذه  التركي  الجانب  اتفاق مع 
لكن لم يحدث ذلك على أرض الواقع. وفي هذا 
الــصــدد، رأى الــبــاحــث االقــتــصــادي فــي مركز 
»جسور« للدراسات خالد تركاوي، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »املــعــابــر الداخلية 
موضحًا  الــتــجــارة«،  لتنشيط  للنظام  مهمة 
أن النظام يأخذ من ريفي إدلــب وحلب، زيت 
ــتــــون، وخــــضــــارًا وفــــواكــــه ومـــلـــبـــوســـات،  الــــزيــ
وأحيانًا قطع سيارات ومواد بناء، ويرسل في 
املقابل سلعا غذائية تقليدية كثيرة، ليحصل 
على قطع أجنبي من مناطق املعارضة. وأشار 
تركاوي إلى أن »روسيا تريد أن يكون النظام 
الدولية  السوري مركز مرور هذه املساعدات 
واملتحكم بتوزيعها«، مشيرًا إلى أنه في حال 
حصل هذا األمر، فإن النظام سيمتلك القدرة 
على حصار مناطق املعارضة في إدلب وريف 
حلب، كما فعل خالل سنوات الثورة بالعديد 

من املناطق السورية.

لــيــنــتــقــل الــــبــــلــــدان تـــدريـــجـــيـــًا إلــــــى الـــتـــعـــاون 
االقتصادي املثمر، والوضع على الحدود اآلن 

سلمي تمامًا«.
ــا، نـــشـــرت صــحــيــفــة »كـــومـــيـــرســـانـــت«  ــ ــــدورهـ بـ
ــــالق  ــنــــوان »طـ ــعــ ــرًا بــ ــريــ ــقــ ــرًا تــ ــ ــيـ ــ الــــروســــيــــة أخـ
مــتــحــضــر بـــني قــرغــيــزســتــان وطــاجــكــســتــان«، 
يمكن  أنــه  اعتبروا  آراء خبراء  فيه  استطلعت 
اعتبار اتفاق سحب القوات نجاحًا، مشّددين 

على أهمية مراقبة الوفاء به.
وشّبه املحلل السياسي القرغيزي، كوباتبيك 
»اللقاح«.  بـ الــحــدود  رحيموف، ما جــرى على 
ــابـــق لـــرئـــاســـة الـــــــوزراء  وقــــــال املـــســـتـــشـــار الـــسـ
األوراســي  والتكامل  الكلي  االقتصاد  لشؤون 
»كوميرسانت«  بني 2019 و2020، في حديٍث لـ

أمــــا املــحــلــل الــســيــاســي الــطــاجــيــكــي، بــارفــيــز 
»كــومــيــرســانــت« أيضًا،  مــولــوجــانــوف، فــقــال لـــ
إنه »يتم خلق نوع من حزام األمان الستبعاد 
احتمال نشوب حوادث مسلحة بني أفراد قوات 
البلدين«. ومع ذلك، أرجع مولوجانوف عامل 
عــدم االســتــقــرار إلــى الــوضــع فــي قرغيزستان 
تــحــديــدًا، مــع اضـــطـــرار ثــنــائــي رئــيــس الــبــالد، 
صادر جاباروف، ورئيس لجنة األمن القومي، 
موقف  »اســتــعــراض  لـــ تاشييف،  كامتشيبيك 

حازم في القضايا الحدودية أمام املجتمع«.
ــــي فــي  ــــروسـ ــابــــل، لــــم يـــبـــد الـــخـــبـــيـــر الـ ــقــ فــــي املــ
ــنـــوف،  ــادي دوبـ ــ ــ ــؤون آســـيـــا الـــوســـطـــى، أركـ ــ شـ
 للصحيفة 

ً
نــفــس الــدرجــة مــن الــتــفــاؤل، قــائــال

على  بالتوقيع  الترحيب  »يمكن  إنــه  نفسها، 
البروتوكول، إال أنه من الصعب للغاية مراقبة 
ــاء بـــه بـــدقـــة. وقـــبـــل ذلـــــك، لـــم يــكــن أفــــراد  ــوفــ الــ
حرس الحدود ينسقون أعمالهم مع بعضهم 
مديريهم،  مــع  أيــضــا  وإنــمــا  فحسب،  البعض 
ل من 

ّ
مما كان يــؤدي إلى وقــوع حــوادث«. وقل

هذه  تسوية  على  والطاجيك  القرغيز  »قـــدرة 
املسألة مستندين إلى وعيهم وحده من دون 
ــذلـــك، أضــيــفــت الــحــدود  مـــراقـــب خـــارجـــي«. وبـ
الطاجيكية القرغيزية إلى قائمة البؤر املثيرة 
لقلق روسيا في حدائقها الخلفية املوروثة من 
بيالروسيا،  جانب  إلــى  السوفييتية،  الحقبة 
ــاهـــرات حـــاشـــدة مــنــاهــضــة  الـــتـــي شـــهـــدت تـــظـ
لــلــرئــيــس ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو فــــي الـــعـــام 
املــاضــي، وإقــلــيــم نــاغــورنــو كـــارابـــاخ املــتــنــازع 
ــان، ومــنــطــقــة  ــ ــــجـ ــيـ ــ عــلــيــه بــــني أرمـــيـــنـــيـــا وأذربـ
دونـــبـــاس الــواقــعــة شــرقــي أوكـــرانـــيـــا، وإقــلــيــم 

ترانسنيستريا في جمهورية مولدوفا. وقعت اشتباكات عنيفة بين البلدين في إبريل الماضي )األناضول(

سوريةتقرير

تضّمن البروتوكول 
8 نقاط تتعلق أهمها 

بنقل نقاط الحدود

عودة أوغلو: 
لوح األتراك بأوراق 

ضغط يمكن 
تحريكها ضد روسيا

تعمل روسيا على 
مقايضة تركيا، عبر ربط 

فتح المعابر الداخلية 
في سورية بالتجديد 
لدخول المساعدات 
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سياسة

المجمع سيطبع 
ويصدر جميع األوراق 

الثبوتية والنماذج 
المطلوبة

القاهرة ـ العربي الجديد

فــــي 7 إبــــريــــل/ نـــيـــســـان املـــاضـــي 
ــتـــح الـــرئـــيـــس املــــصــــري عــبــد  ــتـ افـ
الوثائق  مجمع  السيسي  الفتاح 
ــنــة والــذكــيــة، بحضور رئــيــس الـــوزراء  املــؤمَّ
مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي وعــــــــدد مـــــن الــــــــــوزراء 
وكـــبـــار رجــــال الــــدولــــة. وأعـــلـــن أنــــه ســيــكــون 
الوثائق  مختلف  بإصدار  املختصة  الجهة 
ــــالل مــنــظــومــة مــركــزيــة  الـــحـــكـــومـــيـــة، مــــن خـ
ــومـــي، تــضــمــن  مــــوحــــدة عـــلـــى املـــســـتـــوى الـــقـ
ــة بـــأحـــدث  ــ ــدولـ ــ حـــوكـــمـــة إصــــــــدار وثــــائــــق الـ
ــفـــات الـــتـــأمـــني الـــعـــاملـــيـــة. وثـــــار جــدل  مـــواصـ
واســع آنــذاك داخــل األروقــة الحكومية حول 
التي سيتبعها هذا املجمع، في ظل  الجهة 
تعاون عدد من الجهات الرسمية في إنشائه 
وتـــطـــويـــر أعـــمـــالـــه فـــي الـــعـــامـــني املــاضــيــني، 
فــي صيف 2019 عن  السيسي  حــني تحدث 
ــــذي يـــضـــم جــمــيــع  ــقـــل مــــصــــر«، الــ إنــــشــــاء »عـ
قواعد البيانات الخاصة بالدولة والخوادم 
والهيئات  بــالــوزارات  الخاصة  اإللكترونية 
وأشــار  الحكومة.  تقدمها  التي  والــخــدمــات 
إلى أنه »سيتم حفظه في مكان آمن وسري 
أن  مــتــرًا«. واعتبر  تحت األرض وبعمق 14 
رئيسية  متعلق بصورة  »العقل«  عمل هذا 
املــؤّمــنــة، بسبب  بإنشاء مجمع اإلصــــدارات 
ــة عــلــى  ــزيــ ــركــ تــكــامــلــهــمــا فــــي الـــســـيـــطـــرة املــ
املواطنني،  وبيانات  الــدولــة  أعمال  مختلف 
 عـــن االخـــتـــصـــاصـــات األخــــــرى الــتــي 

ً
فـــضـــال

سيتم إسنادها له.
ويـــوم األحـــد املــاضــي، صـــدر قـــرار السيسي 
فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة، الــقــاضــي بــإنــشــاء 
املجمع وتنظيمه. ونّص القرار على تغيير 
أســـلـــوب وطــريــقــة وإجـــــــراءات إدارة وثــائــق 
تاريخ  املواطنني بصورة غير مسبوقة في 
مصر، وتحولها إلى املركزية تحت سيطرة 
والطبيعة  الــبــيــانــات،  على  كاملة  عسكرية 
الفنية للوثائق وكذلك التدخل في رسومها 

ــقــــرار نــصــًا مــثــيــرًا لــالنــتــبــاه وهــــو »أن ال  الــ
تــخــلــو أحــكــامــه بــحــق الــجــهــات املــعــنــيــة في 
ــا  ــهـ اتـ ــراء ــاذ إجـ تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا واتــــخــ
ــة الــــبــــيــــانــــات وإدخــــالــــهــــا،  لـــتـــدقـــيـــق وصــــحــ
عــلــى أن يــكــون اإلصـــــدار مــركــزيــًا باملجمع، 
الـــجـــهـــات تــســلــيــم مـــخـــرجـــات  تـــتـــولـــى  وأن 
التي يقدمها املجمع  التكنولوجية  الحلول 
لــصــالــحــهــا، واســتــيــفــاء الـــرســـوم وتحصيل 
الضرائب املقررة بمقتضى القوانني املنظمة 

لشؤونها«.
وحــول هــذا النص، تشير مصادر حكومية 

»العربي الجديد«، إلى أن املجمع هو الذي  لـ
الثبوتية  األوراق  جميع  ويــصــدر  سيطبع 
للجهات  وسيسلمها  املــطــلــوبــة،  والــنــمــاذج 
ــتــــي ســتــســلــمــهــا  الـــحـــكـــومـــيـــة املـــخـــتـــلـــفـــة، الــ
ــا لــلــمــواطــنــني، وتــتــقــاضــى الــرســوم  بـــدورهـ
املقررة عليها لحسابها كما هو منصوص 
في القوانني املنظمة ألعمالها. لكن وبسبب 
اإلصـــدار  فــي عملية  الــجــديــد  التقسيم  هـــذا 
إلى ثالث مراحل )تلقي طلبات أو إخطارات 
ــم إصـــــــدار فــي  ــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، ثــ فــــي الـــجـ
الجهات  فــي  تسليم  ثــم  الــعــســكــري،  املجمع 
ــيــــدة عــلــى  الـــحـــكـــومـــيـــة(، ســـتـــطـــرأ زيـــــــادة أكــ
التي  املختلفة  الحكومية  الخدمات  أسعار 
تتطلب وجود إصدارات. ويعّبر نص القرار 
ضمنًا على أن »حصيلة نشاط املجمع عن 
األعمال والخدمات التي يؤديها أو يقدمها 
»الــغــيــر« هــنــا جميع  لــلــغــيــر«، واملــقــصــود بـــ

الجهات الحكومية.
قـــرار وزيــر  أن  الحكومية  املــصــادر  وذكــــرت 
بزيادة  املاضي  األسبوع  الصادر  الداخلية 
الجنائية«  »الحالة  صحيفة  خدمات  سعر 

لــلــمــواطــنــني، »هـــي مــقــدمــة لـــزيـــادات أخـــرى 
في األسعار، مرتقبة بناء على االتفاق بني 

الوزارة واملجمع العسكري الجديد«. 
ــر الــدفــاع على  ويــبــســط الــقــرار ســيــطــرة وزيـ
الــســيــســي  يـــخـــولـــه  الــــــــذي  ــع،  ــمــ ــجــ املــ إدارة 
اإلدارة  مـــجـــلـــس  أعــــضــــاء  اخـــتـــيـــار  ســـلـــطـــة 
والــرئــيــس التنفيذي لــه، بــشــرط وحــيــد هو 
واملالية  الداخلية  لــوزارتــي  ممثلني  وجـــود 
العامة واملصرف املركزي فقط،  واملخابرات 
ــود تــمــثــيــل لـــبـــاقـــي الـــجـــهـــات  ــ ــ مــــع عـــــدم وجـ
الحكومية األخرى وال مجلس الوزراء. يذكر 
الوثائق  إنــشــاء ُمجمع  إن  قــال  السيسي  أن 
نة والذكية، سيساهم في إحداث نقلة  املؤمَّ
كبيرة بالتوازي مع فكرة »الحكومة الذكية« 
ــة اإلداريــــــــة  ــمـ ــعـــاصـ ــتــــي ســتــنــطــلــق فــــي الـ الــ
الجديدة، وأن الوثائق الصادرة عن املجمع 
املستحيل  من  وسيكون  ثقة  محل  ستكون 
تقليدها أو تزييفها، وهو ما سيساهم في 
زيادة الثقة في التعامالت، وتقليل الفساد، 
وحوكمة اإلجراءات، معلنا أن تكلفة املجمع 

اقتربت من مليار دوالر.

بعد أكثر من شهرين 
على افتتاح مجمع 

نة  الوثائق المؤَمّ
والذكية، قرر النظام 

المصري منح وزير 
الدفاع سلطة اإلشراف 

المباشر عليه

)Getty( تمّر كل التفاصيل الشخصية للمواطنين المصريين بالمجمع

ــص فــي املقابل دور 
ّ
وكيفية إصــدارهــا. وقــل

الجهات الحكومية املتعاملة مع الجمهور، 
من  الرغم  وعلى  الداخلية.  وزارة  فيها  بما 
التوقعات بأن يتبع املجمع الجديد رئاسة 
الــجــمــهــوريــة مــبــاشــرة أو مــجــلــس الـــــوزراء، 
الـــخـــدمـــات املختلفة  تــقــدم  بــاعــتــبــاره جــهــة 
في جميع قطاعات الدولة، وبصفة خاصة 
قطاع السجل املدني التابع لوزارة الداخلية، 
إال أن السيسي قرر أن يكون املجمع إحدى 
الوطنية  الخدمة  وحــدات جهاز مشروعات 
ــبـــاشـــرة. وهــــو ما  ــاع مـ ــدفــ الـــتـــابـــع لـــوزيـــر الــ
يعني إشــراف الجيش على منظومة وضع 
واملركزية،  املتكاملة  التكنولوجية  الحلول 
فــــي تــصــمــيــم وتــــأمــــني وطــــبــــاعــــة وإصـــــــدار 
ــــدارات والــنــمــاذج املــحــررات الرسمية،  اإلصـ
الـــتـــي تــشــمــل جــمــيــع املــســتــنــدات الــرســمــيــة 
لأفراد الطبيعيني املتعلقة بحالتهم املدنية 
أو االجتماعية أو املالية منذ تاريخ امليالد 
وحتى الوفاة، أو إثبات تبعيتهم أو عملهم 

بجهة معينة.
تــزويــد  عــلــى  املــجــمــع  هـــذا  وال يقتصر دور 
ــاجـــاتـــهـــا، بــل  ــاحـــتـــيـ ــات املـــخـــتـــلـــفـــة بـ ــهــ ــجــ الــ
ــائـــق  ــكـــون املـــــســـــؤول عــــن إصــــــــدار الـــوثـ ــيـ سـ
مع  املتعاملة  الطالبة  للجهات  وتسليمها 
أن يكون  الــوضــع  ب هــذا 

ّ
املــواطــنــني. ويتطل

املــجــمــع مــرتــبــطــًا بجميع قــواعــد الــبــيــانــات 
مباشرة  من  ليتمكن  الــدولــة،  على مستوى 
اخــتــصــاصــه بــوضــع »كــــود« )رمــــز( مــوّحــد، 
الفنية  الـــخـــواص واملـــواصـــفـــات  وبــتــوحــيــد 
لشهادات امليالد والــزواج والطالق والوفاة 
ــات الــعــلــيــا  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ واملـــلـــكـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـ
ونماذج الهوية، مثل بطاقات الرقم القومي 
وجــــــــوازات الــســفــر اإللـــكـــتـــرونـــيـــة. ويــرتــبــط 
املــجــمــع أيــضــًا بــتــراخــيــص قــيــادة املــركــبــات 
ــــب داخــــل  ــانـ ــ ــة األجـ ــ ــامـ ــ وحــــمــــل الــــســــالح وإقـ
البالد وخارجها والهوية الرقمية وغيرها، 
ــدة  ــة املــــوحــ ــيــ وصـــــــــواًل إلــــــى الـــبـــطـــاقـــة الــــذكــ

للمواطن.
ــرة »مــــركــــزيــــة قـــاعـــدة  ــكــ ــيـــد عـــلـــى فــ ــأكـ ــتـ ــلـ ولـ
البيانات«، يتضمن القرار نصًا بربط جميع 
اإلصدارات مركزيًا، بقواعد جديدة ستنشأ 
املــركــزيــة باملجمع،  الــبــيــومــتــريــة  لــلــبــيــانــات 
»وبــالــتــنــســيــق الــتــام مــع الــجــهــات الرسمية 
املسؤولة عن جدارة البيانات الخاصة بتلك 
اإلصــدارات«. وسيختص املجمع العسكري 
بدور اقتصادي حيوي يخرج للمرة األولى 
عــن اخــتــصــاص املــصــرف املــركــزي املــصــري، 
وهـــو تــوفــيــر احــتــيــاجــات هـــذا املــصــرف من 
التأمني،  بــعــالمــات  الــخــام  البنكنوت  أوراق 
بــفــئــاتــهــا الــحــالــيــة واملــســتــقــبــلــيــة. وتــضــمــن 
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